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New species of the genus Lygocoris (subgenus 

Neolygus) from China (Heteroptera: Miridae) 

N. Lu & L. Y. Zheng 

LU, N. & L. Y. ZHENG, 1998. NEW SPECIES OF THE GENUS LYGOCORIS (SUBGENUS NEOLYGUS) FROM 

CHINA (HETEROPTERA: MIRIDAE). - ENT. BER., AMST. 58 (1): 1-10. 

Abstract: Seven new species of the subgenus Neolygus of the genus Lygocoris Reuter are described from China: L. wuy- 

iensis, L. rufilorum, L. keltoni, L. yulongensis, L. salicicola, L. simillimus and L. xizangensis. 

Keywords: Subgenus Neolygus, genus Lygocoris, Miridae, new species, China. 

Department of Biology, Nankai University, Tianjin 300071, P. R. China. 

Introduction 

The holarctic subgenus Neolygus Knight of 
the genus Lygocoris Reuter was established in 
1917. Since then more than 70 species belon¬ 
ging to this subgenus have been described 
(Knight, 1917, 1941; Kelton 1971a, 1971b; 
Linnavuori, 1963; Kulik, 1965, K^rzhner, 
1976, 1988; Yasunaga, 1991a, 1991b, 1992; 
Josifov, 1992; Lu & Yasunaga, 1994). Seven 
new species from China are described in this 
paper. 

In the descriptions, ‘body length’ is given 

as the distance from head apex to hemelytral 
apex, ‘body width’ as the maximum width 
across both hemelytra at repose, and ‘prono- 
tum length’ as the length of pronotum inclu¬ 
ding collar. Measurements are given in milli¬ 
meters. 

The terminology of vesical structure and 
the female genitalia follows Kelton (1955). 
All the material used in this paper was collec¬ 
ted in China. The type specimens of the new 
species are deposited in the Department of 
Biology, Nankai University except if mentio¬ 
ned otherwise. 

Figs 1-4. Lygocoris (Neolygus) wuyiensis spec. nov. 1, vesica in ventral view; 2, vesica in dorsal view; 3, right parame- 

re; 4, left paramere. 
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Figs 5-8. Lygocoris (Neolygus) rufilorum spec. nov. 5, vesica in ventral view; 6, vesica in dorsal view; 7, right parame- 

re; 8, left paramere. 

The following abbreviations of deposito¬ 

ries are used. IZAS: Institute of Zoology, 

Academia Sinica, Beijing, China; BAUC: De¬ 

partment of Entomology, Beijing Agricultural 

University, Beijing, China. 

Lygocoris (Neolygus) wuyiensis spec. nov. 
(figs 1-4) 

Type material 

Holotype: S, China, Fujian Prov., San’gang, Mt. Wuyi, 

Chong’an County (27°36'N, 117°36'E), 9.viii. 1982, leg. 

L. Y. Zheng. Paratypes: 1(3, China, Zhejiang Prov., 

Qingyuan County, Mt. Baishanzu (27°42'N/, 119°6'E), 

alt. 1600 m, 20.viii. 1993, leg. H. Wu; 1 S, Mt. Baishanzu, 

alt. 1300 m, 3.x. 1993, light trap, leg. H. Wu. 

Description 

Body oblong-oval; dorsal surface yellowish 

brown, densely covered with golden pubescen¬ 

ce, subshining. Vertex 0.29 times as wide as 

head; median longitudinal furrow shallow, ba¬ 

sal carina distinct; apical 1/3 of tylus black. 

Antennal segment I and basal 3/4 of segment II 

yellowish brown, apical 1/4 of segment II 

brown, segment III and IV dark. Rostrum 

yellowish brown, apex of segment IV dark, ex¬ 

tending beyond hind coxae. Pronotum pale 

brown. Mesoscutum yellowish brown. Apical 

half of scutellum yellowish green, basal half 

yellow; distinctly rugose. Corium with a dark 

marking at apical inner comer; cuneus about 

1.5 times as long as basal width; membrane 

smoky brown. Body beneath yellowish white. 

Legs yellowish brown, apex of each tarsal seg¬ 

ment III dark brown; hind femur with two dark 

rings, obscure; tibial spines pale brown, each 

with a dark brown basal spot. Vesical spiculum 

bending abruptly at apical 1/3; lobe sclerite 

broad, apex pointed; rasp middle-sized, apical 

1/4 spinose; loop distinct; median sclerite bro¬ 

ad; seminal duct swollen; leftmost conjunctival 

lobe cylindrical, spinose. Sensory lobe of left 

paramere with a protuberance; sensory lobe of 

right paramere with a narrow protuberance. 

Measurements: Body length 5.32, width 

2.17. Head length 0.27, width 1.01. Antennal 

segment lengths 0.51 : 1.80 : 1.05 : 0.60. Pro¬ 

notum length 0.85, width 1.67. Corium length 

2.25. Claval commissure length 0.90. Cuneus 

length 1.04. 

Remarks 

Similar to Lygus (Neolygus) tiliicola Ku- 
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lik, from which it can be distinguished by its 

smaller size and the structure of the male geni¬ 

talia. 

Etymology 

Named after its occurrence on Mount Wuyi. 

Lygocoris (Neolygus) rufilorum spec. nov. 
(figs 5-8) 

Type material 

Holotype: 8 : China, Fujian Prov., Yonghe, Longyan City 

(24°48'N, 117°0'E), 18.vii.1965, leg. S. L. Liu. Paratypes: 

China, Guangxi Zhuang Autonomous Region, Mt. 

Miaoer, Xing’an County (25°48'N, 110°24'E), alt. 1000- 

1300 m, 24.viii.1992, leg. L. Y. Zheng, 19; Yunnan 

Prov., Nanjingli, Ruili County (24°0'N, 97°48'E), 

4.V.1981, leg. F. S. Li, ld (BAUC). 

Description 

Body oblong-oval, small, dorsal surface yello¬ 

wish brown, immaculate, covered with golden 

pubescence. Head vertical, yellowish brown, 

dull; vertex 0.26 times as wide as head in ma¬ 

le, 0.33 times in female, with a shallow me¬ 

dian longitudinal furrow, basal carina distinct, 

tylus pale brownish. Middle area of lora with a 

longitudinal red strip. Antennal segment I and 

basal 4/5 of segment II yellowish brown, api¬ 

cal 1/5 of segment II, segment III and IV dark 

brown. Rostrum yellowish brown, each side of 

segment I with a longitudinal red strip, apex of 

segment IV dark brown, extending beyond 

hind coxae. Pronotum subshining, yellowish 

brown, calli slightly darker. Scutellum yello¬ 

wish brown, finely rugose. Hemelytra yello¬ 

wish brown, immaculate, subshining; cuneus 

about 1.3 times as long as basal width, apical 

comer and outer margin dark brown; membra¬ 

ne smoky brown. Body beneath yellowish 

brown, evaporative area of scent gland yello¬ 

wish white. Legs yellowish brown; both mid¬ 

dle and hind femur with two subapical reddish 

brown rings; at middle of hind femur scattered 

with some dark brown spots mixed with some 

red ones, the latter also distributed near femor¬ 

al rings; tibia with some red markings on basal 

and inner part, tibial spines brown, each with a 

dark brown basal spot. Vesical spiculum slen¬ 

der and twisted; lobe sclerite very narrow and 

strongly sclerotized; rasp very slender, basal 

2/3 spinose, apex pointed; loop and median 

sclerite weak; seminal duct swollen; leftmost 

conjunctival lobe partly spinose. Left parame- 

re with a small sensory lobe; apex of hypo¬ 

physis with a sharp spine; right paramere with 

a very short hypophysis. 

Measurements: Body length 4.06-4.10, 

width 1.80-1.94. Head length 0.22-0.24, width 

1.04-1.05. Antennal segment lengths 0.50- 

0.51: 1.58-1.60: 0.97-0.99: 0.60-0.61. Prono¬ 

tum length 0.80-0.82, width 1.65-1.69. Co- 

rium length 2.00-2.07. Claval commissure 

length 0.89-0.90. Cuneus length 0.69-0.72. 

Remarks 

Easily recognised by its small size, the red 

strips on the lora and the first rostral segment, 

the red markings on the legs and the characte¬ 

ristic structure of the male genitalia. 

Etymology 

Named after its reddish lora. 

Lygocoris (Neolygus) keltoni spec. nov. 
(figs 9-12) 

Type material 

Holotype: 8, China, Yunnan Prov., Xujiaba, Mt. Ailao 

(24°0'N, 101°30'E), alt. 2700 m, 4.VÜ.1982. Paratypes: 

same locality as holotype, 11 .v. 1982 (28), 12.iii.1982 

(1$), 13.iii. 1982 (1$), 16.iii.1982 (1 9), 14.iv.1982 

(18), 20.iv.1982 (19), 17.V.1982 (19), 23.vi.1982 (19), 

6.VÜ.1982 (19), 15.x.1982 (19), 25.xi.1982 (19), 

8.V.1984 (19), leg. G. Q. Liu and 14.V.1984, leg. L. Y. 

Zheng & G. Q. Liu, 18; Yunnan Prov., Mensong, 

Jinghong County (22°0'N, 100°48'E), 28.iv.1958 (Id), 

22.iv.1958 (Id) and 21.iii.1958 (Id, 49) (IZAS); Mt. 

Emei (29°30'N, 103°18'E), alt. 600 m, Sichuan Prov., 

6.v. 1957, leg. L. Y. Zheng and H. H. Cheng, 1 d ; Yunnan 

Prov.. Mojiang County (23°24'N, 101°42'E), alt. 1300 m, 

, 27.iii.1957, leg. V. Popov, 2d (IZAS); Taiwan Prov., 

Wu Sheh, alt. 600 m, 3 Li. 1962, leg. C. M. Yoshimoto, 

Id (Bishop Museum, Honolulu); Yunnan Prov., 50 km 

SW of Mojiang County, alt. 1250-1300 m, 31 .iii. 1955, 

leg. Bushik, Id; Yunnan Prov., Pu’er County (23°0'N, 
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Figs 9-12. Lygocoris (Neolygus) keltoni spec. nov. 9, vesica in ventral view; 10, vesica in dorsal view; 11, right parame- 

re; 12, left paramere. 

lOrO'E), alt. 1400 m, 31.iv.1955, leg. Bushik, 1$; 

Yunnan Prov., Yuanjiang Hanizu Yizu Daizu 

Autonomous County (23°30'N, 101°54'E), alt. 400 m, 

25.iii.1955, leg. Krezannovsky, 1(3; Yunnan Prov., near 

Jinping County (22°42'N, 103°12'E), alt. 1300 m, 

20.V. 1956, Bangfilov, IS (IZAS). 

Description 

Body oblong-oval, yellowish brown to brown, 

dorsal surface densely covered with golden 

pubescence. Head vertical, yellowish brown 

to brown; vertex very narrow, 0.26 times as 

wide as head in male, 0.31 times in female, 

with a median longitudinal furrow, basal Cari¬ 

na distinct, bending forward; apical 1/3 of ty- 

lus dark brown; lora reddish, some reddish 

brown. Antennal segment I yellowish brown 

to pale brown, segment II yellowish brown 

with apical 1/4-1/3 dark brown, segment III 

and IV dark brown. Rostrum yellowish brown, 

apical half of segment IV dark brown; exten¬ 

ding beyond hind coxae. Pronotum yellowish 

brown to brown, calli slightly darker. Scutel- 

lum rugose, yellowish brown to brown. Co- 

rium with a darkened spot at apical inner cor¬ 

ner; cuneus about twice as long as the basal 

width, sometimes with a reddish apex; inner 

half of clavus slightly darkened; membrane 

smoky brown, inner part of cells and mem- 

branal area apicad to apex of large cell paler. 

Body beneath same coloured as dorsal sur¬ 

face; venter with a wide reddish strip on each 

side running along spiracles from segment II 

to IX. Legs yellowish brown; both middle and 

hind femur with two subapical dark rings, api¬ 

cal half of hind femur brown; tarsal segment 

III dark brown, tibial spines pale brown, each 

with a brown basal spot. Vesical spiculum 

long and bending abruptly at apical 1/3; lobe 

sclerite well sclerotized, hook-shaped; rasp 

very narrow and long, spinose; median scleri¬ 

te not developed; seminal duct swollen; left¬ 

most conjunctival lobe membranous, basal 

part spinose. Left paramere with a cone-sha¬ 

ped protuberance at apex of sensory lobe, 

pointing parallel with hypophysis; right para¬ 

mere hypophysis narrow. 

Measurements: Body length 5.3-5.6, width 

2.0-2.3. Head length 0.31, width 1.10; anten¬ 

nal segment lengths 0.59-0.62 : 1.94-2.00: 

1.13-1.16 : 0.68-0.73. Pronotum length 1.0- 

1.04, width 1.8-1.86. Corium length 2.21- 

2.61. Claval commissure length 1.04-1.10. 

Cuneus length 0.63-0.85. 

Remarks 

Body shape and colour somewhat similar to 
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Figs 13-18. Lygocoris (Neolygus) yulongensis spec. nov. 13, vesica in ventral view; 14, vesica in dorsal view; 15, left pa- 

ramere; 16, right paramere; 17, sclerotized ring; 18, posterior wall of the bursa copulatrix. 

Ly gus (Neolygus) honshuensis (Linnavuori), 

but differs in the structure of left paramere and 

the vesica. 

Etymology 

Named after L. A. Kelton, in honour of his 

contributions to mirid taxonomy. 

Lygocoris (Neolygus) yulongensis spec. nov. 
(figs 13-18) 

Type material 

Holotype: 3, China, Yunnan Prov., Mt. Yulong, Lijiang 

County (27°6'N, 100°18'E), alt. 2800 m, 12.viii. 1979, leg. 

H. G. Zou. Paratypes: 5 9, same data as holotype; 1 3, lo¬ 

cality as holotype, 17.viii. 1979, leg. H. G. Zou; 13, loca¬ 

lity as holotype, 11 .viii.1979, leg. L. Y. Zheng; 1 5, same 

data as holotype, leg. L. Y. Zheng; 2 9, same data as ho¬ 

lotype, leg. G. Q. Liu. 

Description 

Body oblong-oval; dorsal surface immaculate, 

yellowish green to yellowish brown, densely 

covered with golden pubescence, shining. 

Head vertical, yellowish brown; vertex nar¬ 

row, 0.26 times as wide as head in male, 0.36 

times in female, basal carina distinct, median 

longitudinal furrow wide and shallow, tylus 

yellowish brown. Antennal segment I and II 

yellowish brown, segment III and IV brown. 

Rostrum yellowish brown, apical 1/3 of seg¬ 

ment IV dark brown, reaching hind coxae. 

Pronotum yellowish green to yellowish 

brown, calli slightly darker. Scutellum yello¬ 

wish brown, rugose. Hemelytra immaculate, 

yellowish green to yellowish brown; cuneus 

about twice as long as the basal width; mem¬ 

brane pale smoky brown; tarsal segment III 

brown. Body beneath yellowish brown. Legs 
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Figs 19-24. Lygocoris (Neolygus) salicicola spec. nov. 19, vesica in ventral view; 20, vesica in dorsal view; 21, right pa- 

ramere; 22, right paramere in top view; 23, left paramere; 24, posterior wall of the bursa copulatrix. 

yellowish brown, both middle and hind femur 

with two subapical dark rings, tibial spines 

brown, each with a brown basal spot. Vesical 

spiculum almost straight; lobe sclerite wide, 

apex pointed; rasp median sized, apical 1/3 

spinose; loop small; median sclerite large; se¬ 

minal duct swollen; leftmost conjunctival lobe 

with dense minute crenulations. Male genita¬ 

lia: left paramere as in fig. 15; right paramere 

with a narrow protuberance on sensory lobe, 

middle of hypophysis swollen. Female genita¬ 

lia: lateral lobe of bursa copulatrix posterior 

wall fused medially, median process water 

drop-like; sclerotized ring as in fig. 17. 

Measurements: Body length 5.0-6.1, width 

2.0-2.4. Head length 0.27-0.30, width 0.96- 

1.06. Antennal segment lengths 0.58-0.62 : 

1.98-2.12 : 0.86-0.92 : 0.58-0.60. Pronotum 

length 0.88-0.94, width 1.60-1.70. Corium 

length 2.39-2.48. Cuneus length 0.99-1.06. 

Claval commissure length 0.99-1.08. 

Remarks 

Resembles Lygus (Neolygus) contaminatus 

(Fallén) in colouration and size, but can be 

distinguished from it by the structure of vesica 

and parameres. 

Collected on Sabina chinensis (L.) (Pinaceae). 

Etymology 

Named after the type locality. 

Lygocoris (Neolygus) salicicola spec. nov. 
(figs 19-24) 

Type material 

Holotype: S , China, Gansu Prov., Mt. Erlang, Min 

County (34°24'N, 104°0'E), alt. 2350 m, 29.vii.1986, leg. 

X. Z. Li. Paratypes: 4$, same data as holotype. 
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Figs 25-28. Lygocoris (Neolygus) simillimus spec. nov. 25, vesica in ventral view; 26, vesica in dorsal view; 27, right pa- 

ramere; 28, left paramere. 

Description 

Body oblong-oval; yellowish green; dorsal 

surface with dense golden pubescence, shi¬ 

ning. Head vertical, yellowish brown, tinged 

with red colour, shining. Vertex 0.24 times as 

wide as head in male, 0.35 times in female; 

median longitudinal furrow shallow, basal Ca¬ 

rina distinct; apical 1/3 of tylus slightly darker 

in male, colour in female uniformly yellowish 

brown. Antennal segment I and II brown, seg¬ 

ment III and IV dark brown. Rostrum yello¬ 

wish brown, apex of segment IV dark brown, 

extending beyond hind coxae, but not re¬ 

aching posterior margin of abdominal sternite 

IV. Pronotum yellowish green to green; calli 

and area anterior to calli yellowish brown; col¬ 

lar yellowish white. Mesoscutum and basal 

margin of scutellum yellow to yellowish 

brown, rest of scutellum yellowish green; scu¬ 

tellum with distinct rugosities. Hemelytra yel¬ 

lowish green, shining; cuneus dirty brown, 

dull; 2.2 times as long as basal width; mem¬ 

brane pale smoky brown, with a broad dark 

brown strip at inside of cells, a dark marking 

beside small cell, a large dark brown marking 

posterior to large cell. Body beneath yellowish 

brown. Legs yellowish green to yellowish 

brown, only apex of tarsal segment III brown; 

each femur with two subapical rings, dark 

brown, obscure; tibial spines pale brown, each 

with a dark brown basal spot. Male genitalia: 

vesical spiculum almost straight, twisted; lobe 

sclerite broad, with a membranous apex; rasp 

pagoda-shaped, not spinose; loop distinct; me¬ 

dian sclerite strongly sclerotized; seminal duct 

swollen. Sensory lobe of left paramere well- 

developed, broad, with an apical protuberan¬ 

ce, hypophysis short and stout; sensory lobe of 

right paramere with two protuberances, on 

which a lamella running across, perpendicular 

to the paramere body; hypophysis slender. 

Female genitalia: lateral lobe of posterior wall 

of the bursa copulatrix fused medially, wit¬ 

hout median process. 

Measurements: Body length 5.75-6.72, 

width 2.42-2.49. Head length 0.37-0.41, width 

1.17-1.19. Antennal segment lengths 0.61- 

0.68 : 2.11-2.21 : 1.12-1.22 : 0.75-0.78. Pro¬ 

notum length 0.86-0.95, width 1.76-2.03. 

Corium length 2.93-3.15. Claval commissure 

length 1.21-1.35. Cuneus length 1.13-1.21. 
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Figs 29-32. Lygocoris (Neolygus) xizangensis spec. nov. 29, vesica in ventral view; 30, vesica in dorsal view; 31, right 

paramere; 32, left paramere. 

Remarks 

This new species differs from other known 

species of the genus Lygocoris in the characte¬ 

ristic structures of right paramere and vesica. 

Host plant: Populus cathayana and Salix sp. 

(Salicaceae). 

Etymology 

Indicating its host: willow tree. 

Lygocoris (Neolygus) simillimus spec. nov. 
(figs 25-28) 

Type material 

Holotype: 6, China, Sichuan Prov., Mt. Emei (29°30'N, 

103° 18'E), alt. 800-1000 m, 12.V.1957, leg. Z. Y. Wang 

(IZAS). 

Description 

Body oblong-oval; yellowish brown, with 

dense golden pubescence. Head vertical. 

Vertex 0.29 times as wide as head, basal Cari¬ 

na distinct, with a shallow median longitudin¬ 

al furrow; apical 1/3 of tylus black. Antennal 

segment I and II yellowish brown, apical 1/5 

of segment II dark brown; segment III and IV 

dark brown. Rostrum yellowish brown, apex 

dark brown; reaching hind coxae. Pronotum 

yellowish brown. Scutellum yellowish brown, 

rugose. Corium with a dark spot at apical inner 

corner; cuneus about twice as long as basal 

width; pubescence on corium and clavus den¬ 

ser than those on cuneus, pronotum and scu¬ 

tellum; membrane dirty brownish. Body bene¬ 

ath yellowish brown. Legs yellowish brown, 

both middle and hind femur with two subapi- 

cal dark rings; tibial spines pale brown, each 

with a dark brown basal spot. Vesical spicu- 

lum curved moderately; lobe sclerite broad, 

with a pointed apex; rasp broad, apical 1/4 spi¬ 

nöse; loop long and distinct; median sclerite 

broad and well sclerotized; seminal duct swol¬ 

len; leftmost conjunctival lobe spinose. 

Sensory lobe of left paramere with a tumid 

protuberance; right paramere body slender, 

hypophysis short, protuberance of sensory lo¬ 

be well developed. 

Measurements: Body length 5.3, width 2.3. 

Head length 0.33, width 1.16. Antennal seg¬ 

ment lengths 0.59 : 1.85 : 0.68 : 0.59. 
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Pronotum length 0.90, width 1.94. Coriiim 

length 2.56. Claval commissure length 0.99. 

Cuneus length 0.99. 

Remarks 

Differs from other species in the structures of 

right paramere and vesica. 

Etymology 

Named after its close similarity with Lygus 

(Neolygus) xvuyiensis spec. nov.. 

Lygocoris (Neolygus) xizangensis spec. nov. 
(figs 29-32) 

Type material 

Holotype: 3, China, Xizang (= Tibet), Yi’ong (30°12/N, 

94°54'E), alt. 2300 m, Bomi County, 14.viii. 1983, leg. Y. 

H. Han (IZAS). Paratypes: 23, 29, locality as holotype, 

31.vii.1978, leg. F. S. Li (BAUC); 1 9, Xizang, Tangmai, 

Bomi County (30°6'N, 95°0'E), alt. 2050 m, 27.vii.1978, 

leg. F. S. Li (BAUC). 

Description 

Body oblong-oval; dorsal surface yellowish 

brown, densely covered with golden pubes¬ 

cence, subshining. Head vertical, yellowish 

brown, shining; vertex very narrow, 0.24 ti¬ 

mes as wide as head in male, 0.30 times in fe¬ 

male; with a median longitudinal furrow; ba¬ 

sal carina distinct; apical 4/5 of tylus blackish 

brown. Antennal segment I and II yellowish 

brown with basal part and apical half of seg¬ 

ment II dark brown, segment III and IV dark 

brown. Apical 4/5 of tylus dark brown. 

Rostrum yellowish brown, apical half of seg¬ 

ment IV dark brown; reaching hind coxae. 

Pronotum subshining. Scutellum yellowish 

brown, rugose. Hemelytra tinged with green; 

embolium with a dark marking near base; co- 

rium with a large brown marking on apical in¬ 

ner corner, the marking reaching clavus and 

cuneus; clavus brown, with inner part dark 

brown; cuneus yellowish green, 2.1 times as 

long as basal width; membrane greyish brown. 

Body beneath yellowish brown. Legs yello¬ 

wish brown, tarsal segment III darkened; tibial 

spines brown, each with a dark basal spot. 

Vesical spiculum curved moderately; lobe 

sclerite broad, with a long and narrow apex; 

rasp broad, apical 1/4 spinose; loop long and 

distinct; median sclerite broad and well sclero- 

tized; seminal duct swollen; leftmost conjunc¬ 

tival lobe spinose. Sensory lobe of left para¬ 

mere with a large protuberance; right 

paramere body slender, hypophysis short, pro¬ 

tuberance of sensory lobe tumid. 

Measurements: Body length 5.30, width 

1.80. Head length 0.33, width 0.99. Antennal 

segment lengths 0.50 : 1.65 : 0.80 : 0.50. 

Pronotum length 0.94, width 1.65. Corium 

length 2.21. Claval commissure length 0.82. 

Cuneus length 0.82. 

Remarks 

Similar to Lygus (Neolygus) honshuensis 

(Linnavuori) in body size and colouration, but 

differs from it in the narrower vertex and the 

structure of male genitalia. 

Etymology 

Named after its occurrence in Xizang (= 

Tibet). 
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given for a number of other rare Dutch longhorn beetles: Cortodera humeralis, Grammoptera ustulata, Pedostrangalia 

revestita, Necydalis major, Plagionotus detritus, Dorcadion fuliginator, and Pogonocherus hispidulus. 

A. P. J. A. Teunissen, Strausslaan 6, 5251 HG Vlijmen. 

Inleiding 

Na het verschijnen van de lijst van Coleoptera 

uit Nederland en het omliggend gebied (Brak¬ 

man, 1966) zijn er nog vijf boktorsoorten aan 

de Nederlandse lijst toegevoegd (Van Aartsen 

& Kervink, 1980; Huijbregts & Krikken, 

1985, 1988). In twee gevallen betreft het ver¬ 

moedelijk geïmporteerde soorten. 

Van een groot aantal soorten boktorren zijn 

slechts incidentele waarnemingen bekend uit 

ons land. Enkele van deze zeldzame soorten 

worden in onderstaande bijdrage besproken. 

Tevens wordt Chlorophorus varius (Müller) 

voor de eerste keer gemeld uit Nederland. 

Chlorophorus varius (Müller) 

Deze fraaie boktor werd op 29 juli 1989 ten 

zuiden van Maastricht gevangen door Br. V. 

Lefeber op gewone bereklauw (Herademt 

sphondylium L.) (coll. Van Aartsen). Chloro¬ 

phorus varius is nieuw voor de Nederlandse 

fauna. 

Chlorophorus varius ontwikkelt zich vol¬ 

gens Bense (1995) in 2 tot 3 jaar in dood loof¬ 

hout van ondermeer Acer, Alnus, Castanea, 

Crataegus, Fraxinus, Malus, Populus, Pyrus, 

Quercus, Robinia en Ulmus, vaak in door de 

zon beschenen takken met een doorsnede van 

2-5 cm. In het oosten van het verspreidingsge¬ 

bied zijn de larven ook bekend uit de stengels 

van Salicornia, Achillea en Spartium. De 

grijsgroene kevers zijn 8-14 mm lang, slank en 

variabel in tekening, maar meestal voorzien 

van zwarte dwarsbanden. Één op het hals- 

schild, twee op de achterste helft van de dek¬ 

schilden, terwijl de voorste helft van elk dek¬ 

schild een band heeft in de vorm van een C. 

De soort komt volgens Villiers (1978) voor 

in Centraal-Europa, het Middellandse Zeege¬ 

bied, Klein-Azië en het noorden van Iran. 

Vives (1984) geeft aan dat de soort nog niet 

bekend is van Portugal en West-Spanje. Vol¬ 

gens Mehl & Pedersen (1995) is Chloropho¬ 

rus varius nu ook bekend van Midden- 

Zweden, waar in juni 1985 één exemplaar 

verzameld werd bij Närke, Skagarhults- 

mossen. Zeven jaar later werden uit takken 

van de Winterlinde (Tilia cordata Miller) van 

dezelfde vindplaats, twee exemplaren ge¬ 

kweekt. Door Mehl & Pedersen (1995) wordt 

ook melding gemaakt van waarnemingen in 

Zuid-Oost-Polen en Duitsland. In het weste¬ 

lijk deel van Midden-Europa is de soort zeld¬ 

zaam en vooral bekend van xerotherme plaat¬ 

sen. Muylaert (1990) meldt enkele vondsten in 

België, maar vermoedt dat het waarschijnlijk 

met hout geïmporteerde kevers zijn. 

De Nederlandse vindplaats zou een uitbrei¬ 

ding van het areaal kunnen betekenen. 

Aanvullende Nederlandse waarnemingen zou¬ 

den kunnen bevestigen dat er sprake is van een 

bestendige populatie. 
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Cortodera humeralis (Schalier) 

Cortodera humeralis werd door Van Aartsen 

& Kervink (1980) als nieuw voor de fauna ge¬ 

meld. Verondersteld werd dat het om kevers 

zou gaan afkomstig van een houtopslagplaats 

en mogelijk geïmporteerd. 

Van Aartsen ving op 17 en 27 mei 1993 op¬ 

nieuw zeven exemplaren op het landgoed 

Weina bij Tongeren (Gelderland). De kevers 

vlogen langs oude eiken of zaten op de blade¬ 

ren. Één exemplaar werd in een malaiseval ge¬ 

vangen. Op dezelfde plaats werden in de jaren 

1994 tot en met 1996 door Van Aartsen jaar¬ 

lijks een vijftal kevers aangetroffen, waardoor 

mag worden aangenomen dat het hier om een 

gevestigde populatie gaat. 

Volgens Bense (1995) duurt de ontwikke¬ 

ling een jaar en vindt plaats in rottende takken 

van eiken, die op de grond liggen. De vol¬ 

groeide larven zouden overwinteren in de bo¬ 

dem en in het voorjaar verpoppen. Zelf ving ik 

een aantal exemplaren van C. humeralis op 31 

mei 1982 op bloeiende meidoorn (Crataegus) 

in Niederwörresbach, in de omgeving van het 

Duitse Idar-Oberstein. 

Necydalis major Linnaeus 

Van deze uiterst zeldzame boktor ving Van 

Aartsen op 12 juli 1978 een mannetje en een 

vrouwtje te Drimmelen (Noord-Brabant). De 

kevers zaten op moerasspirea (Filipendula ul- 

maria (L.)). Door zijn zeer korte dekschilden 

lijkt de kever enigzins op een grote houtwesp 

(Sirex sp.) en wordt daardoor mogelijk niet al¬ 

tijd als kever herkend. 

De larven vreten volgens Bense (1995) 

diep in het dode hout van zieke, sterk bescha¬ 

digde of reeds dode bomen, vooral in door de 

zon beschenen stammen van Salix, Populus, 

Betula, Ainus, Quercus, Carpinus, Tilia, 

Fraxinus, Pyrus en Prunus. De ontwikkeling 

duurt driejaar. 

De kevers, die meestal op de broedboom 

worden aangetroffen, bezoeken volgens diver¬ 

se auteurs maar zelden bloeiende planten. 

Plagionotus detritus (Linnaeus) 

Plagionotus detritus is in ons land een zeldza¬ 

me wespenboktor, die door Brakman (1966) 

wordt opgegeven van de provincies Gelder¬ 

land en Zeeland. In de collectie van het 

Zoölogisch Museum Amsterdam (ZMA) be¬ 

vinden zich exemplaren uit Velp (?), zonder 

datum en jaartal, leg. Uri, ex coll. Nonnekens, 

en Oostkapelle, 12 en 26.vi.1948, leg. Brak¬ 

man. Verder bevindt zich in de collectie een 

exemplaar met de etiketgegevens: Zwolle 

(Overijssel), 8-22/’45, W. Specht, Grijp. 

Op 28 augustus 1990 werd P. detritus ver¬ 

zameld in de Drunense Duinen (Noord-Bra¬ 

bant), Amersfoort-coördinaten 139.0-406.9, 

aan de rand van het open stuifzandgebied. 

De kevers ontwikkelen zich bij voorkeur in 

pas afgestorven stammen of dikke takken van 

staande of liggende eiken, die door de zon be¬ 

schenen worden. Eind augustus is laat in het 

seizoen voor deze kever, die gewoonlijk actief 

is van mei tot juli. 

Pogonocherus hispidulus (Piller) 

Deze onopvallende boktor is volgens Brak¬ 

man (1966) slechts bekend uit de provincie 

Gelderland. Op 21 april 1993 werd een exem¬ 

plaar verzameld door Cox in een lichtval te 

Groesbeek (Gelderland). Everts (1903) ver¬ 

meldt het voorkomen op dunne dode takken 

van vooral katjesdragende loofbomen; ze zou 

ook tegen iepenstammen zitten en op klimop. 

De kever komt in heel Europa voor met uit¬ 

zondering van het hoge noorden. In het Mid- 

denlandse Zeegebied en op het Iberisch 

Schiereiland is P. hispidulus minder algemeen 

(Gonzalez, 1995). 

De larven ontwikkelen zich in vers afge¬ 

storven takken en twijgen van loofhout 

0Quercus, Corylus, Tilia) en hoogst zelden in 

naaldhoutsoorten (Bense, 1995). De ontwik- 

kelingscyclus duurt twee jaar. De volwassen 

kevers verschijnen al in maart en zijn tot au¬ 

gustus aan te treffen. 
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Grammoptera ustulata (Schalier) 

Grammoptera ustulata was slechts bekend uit 

de provincie Limburg (Brakman, 1966). In de 

collectie van het ZMA bevinden zich echter 

ook exemplaren uit Gelderland (Winterswijk, 

18.V.1926, leg. H. J. Buis, en Empe, 18.v.?, 

leg. Max Weber) en Drenthe (omgeving Ro¬ 

den, 18.viii. 1944, leg. C. v. Nidek). 

Op 24 mei 1986 klopte Berger één exem¬ 

plaar van een bloeiende eik (Quereus) in de 

Drunense Duinen, Amersfoort-coördinaten 

137-405 (Noord-Brabant), terwijl op 24 mei 

1987 door mij één exemplaar vliegend boven 

het kale stuifzand gevangen werd. Ook in vol¬ 

gende jaren werden, in hetzelfde kilometer- 

hok, enkele exemplaren aangetroffen, steeds 

op bloeiende eiken en uitsluitend in het stuif- 

zandgebied. Intensief zoeken op bloeiende 

meidoorn, lijsterbes en eik, elders in het Na¬ 

tionaal Park de Loonse- en Drunense Duinen 

i.o., leverde geen resultaat op. 

Door de opvallende goudgele beharing van 

het halsschild en de dekschilden en de oranje¬ 

gele poten is Grammoptera ustulata eenvou¬ 

dig te onderscheiden van de gewone soort G. 

ruficornis (Fabricius). 

Pedostrangalia revestita (Linnaeus) 

Brakman (1966) noemt in zijn lijst zes provin¬ 

cies waar Pedostrangalia revestita is aangetrof¬ 

fen. Nieuwe vondsten worden echter zelden ge¬ 

daan. Villiers (1978) noemt P. revestita een 

zeldzame soort met een lokale verspreiding. 

Van Aartsen trof twee exemplaren aan op 

het landgoed Weina bij Tongeren (Gelder¬ 

land) op 11 juni 1996. Één exemplaar van de 

typische vorm, met roodgele kop en halsschild 

en blauwzwarte dekschilden en één exemplaar 

met roodgele kop, halsschild en dekschilden 

van de variëteit P. revestita rubra Geoffroy. 

Ook Hielkema ving een exemplaar op 13 juni 

1986 op 2 km ten noorden van Austerlitz 

(Utrecht). Met een net, voorzien van een ver¬ 

lengde steel, ving hij de kever, die op circa 5 

meter hoogte rond de kruin van een oude eik 

vloog. Het bleek ook hier de eerder genoemde 

variëteit te zijn. 

Allenspach (1973) vermeldt over de biolo¬ 

gie ondermeer dat Hellrigl in Zuid-Tirol de 

larven in groot aantal in alle ontwikkelingssta¬ 

dia aantrof in afgestorven, armdikke, takstom- 

pen van oude laaniepen (Ulmus). Ook Bense 

(1995) vermeldt dat de larven zich ontwikke¬ 

len in rottende houtdelen, welke nog in ver¬ 

binding staan met het levende hout van onder 

andere Quercus, Fagus, Carpinus, Acer, Po- 

pulus, Prunus, Castanea, Juglans en Betula. 

Dorcadion fuliginator Linnaeus 

De laatste melding van deze grondboktor da¬ 

teert van mei 1969 (Berger & Poot, 1970). 

Claassens vond toen één exemplaar te 

Brunssum (Limburg), de enige vindplaats van 

deze soort in Nederland. Op 12 mei 1982 werd 

op dezelfde locatie nog één exemplaar gevon¬ 

den door Van der Mast. De laatste melding is 

van 18 juni 1983 toen Van Buuren een (dood) 

exemplaar aantrof op dezelfde locatie. In het 

begin van de vijftiger jaren trof Claassens D. 

fuliginator regelmatig te Brunssum aan (per¬ 

soonlijke mededeling). 

Deze kwetsbare restpopulatie behoort tot 

de meest noordelijk gelegen vindplaats van 

een soort die zijn verspreiding heeft in het ui¬ 

terste noorden van Spanje (Gonzalez, 1991), 

Frankrijk, Zwitserland, Duitsland en België. 

De kever wordt ook in de omliggende lan¬ 

den ernstig bedreigd als gevolg van de speci¬ 

fieke eisen die aan het biotoop worden gesteld 

en de geïsoleerde ligging van de restpopula- 

ties. Doordat de achtervleugels ontbreken 

heeft de soort bovendien een gering versprei- 

dingsvermogen. De Nederlandse populatie is 

nu, voornamelijk door stadsuitbreiding, nage¬ 

noeg of mogelijk helemaal verdwenen. 
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Nieuwe vondsten van Sehirus morio in 
Nederland (Heteroptera: Cydnidae) 

In de literatuur worden twee nauw verwante, 

zwartgekleurde Sehirus-soorïen beschreven, 

die beide onder ruwbladigen (Boraginaceae) 

leven: Sehirus luctuosus Mulsant & Rey en 

Sehirus morio (Linnaeus). Stichel (1957- 

1962) vermeldt de volgende verschillen tussen 

beide soorten: S. morio is groter dan 9 mm 

(10-11,5 mm) en heeft geen bronsglans en S. 

luctuosus is kleiner (6-8 mm) en vertoont een 

zwakke bronsglans. Wagner (1966) geeft 

naast het verschil in grootte (S. morio 9-12 

mm en S. luctuosus 5-7 mm) en bronsglans te¬ 

vens verschillen aan in de lengteverhouding 

van het tweede en derde sprietlid (0,9-l*,0 

maal bij S. morio en 1,0-1,1 maal bij S. luctuo¬ 

sus) en in de omvang van de niet gepunkteer- 

de strook op de achterzijde van de kop (smal 

en niet tot aan de ocellen reikend bij S. morio 

en breed en tot de ocellen reikend bij S. luc¬ 

tuosus). Geen van deze kenmerken blijkt echt 

betrouwbaar. Behalve bovenstaande kenmer¬ 

ken geeft Wagner (1966) nog een tekening 

van de parameren van beide soorten, waarbij 

er op de langwerpige hypofyse van de para- 

meer van Sehirus morio geen haren getekend 

zijn en op die van S. luctuosus wel. 

De eerste auteur verzamelde op 30 april 

1993 in de Amsterdamse Waterleidingduinen 

ter hoogte van Vogelenzang twee pikzwarte 

graafwantsen (Cydnidae). Het eerste exem¬ 

plaar, dat onder slangenkruid (Echium vulgare 

L.) werd gevonden, betrof Sehirus luctuosus. 

Deze cydnide staat in Aukema (1989) vermeld 

voor alle Nederlandse provincies behalve 

Groningen, Drenthe, Overijssel en Flevoland. 

Onder ossentong (Anchusa officinalis L.) 

werd vervolgens een veel groter vrouwtje aan¬ 

getroffen, dat verder een sprekende gelijkenis 

vertoonde met het eerste exemplaar. Dit zou 

wijzen op S. morio, een soort die sinds 1950 

niet meer in Nederland werd aangetroffen en 

alleen bekend is van in totaal vier vondsten uit 

de provincies Gelderland, Utrecht en Limburg 

(Aukema, 1989). 

Op 10 juli 1993 trof de tweede auteur sa¬ 

men met G. Morseld een veel groter aantal 

cydniden aan onder ossentong, waaronder vier 

vrouwtjes van het grotere formaat. Op 17 juli 

werden ook op een wat noordelijker gelegen 

plek door de tweede auteur en J. H. Woud- 

stra vele exemplaren van de vermeende S. mo¬ 

rio onder ossen tong aangetroffen: vier man¬ 

netjes, elf vrouwtjes en dertien larven van 

het vijfde stadium. De larven waren met krom¬ 

hals (.Anchusa arvensis (L.) Bieb.) eenvoudig 

op te kweken. Ook op 4 mei 1995 werd de 

soort weer in aantal onder ossentong verza¬ 

meld. 

Behalve het grootteverschil, kwam echter 

geen van de bovengenoemde kenmerken een¬ 

duidig overeen met de literatuur. Zo hadden 

sommige van de grote, onder ossentong verza¬ 

melde exemplaren ook haren op de hypofyse 

van de parameren. Zou het dan toch allemaal 

S. luctuosus zijn ? De Duitse wantsenspecialist 

H. Günther stuurde de eerste auteur een serie 

cydniden toe, die zijns inziens zonder twijfel 

tot S. morio behoorden. Ook deze dieren leef¬ 

den onder ossentong. Ze waren van dezelfde 

grootte als de vermeende S. morio uit de dui¬ 

nen, en sommige mannetjes bezaten eveneens 

haren op het uitsteeksel van de parameren. De 

onder ossentong verzamelde graafwantsen uit 

de duinen behoren dus naar alle waarschijn¬ 

lijkheid tot S. morio. Het enige echte verschil 

tussen de beide soorten lijkt het groottever¬ 

schil te zijn. Als men niet naar het geslacht 

kijkt is er wellicht verwarring mogelijk tussen 

grote vrouwtjes van S. luctuosus en kleine 

mannetjes van S. morio, maar als mannetjes 

met mannetjes en vrouwtjes met vrouwtjes 
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worden vergeleken, zijn beide soorten goed 

uit elkaar te houden. 

Zowel Sehirus luctuosus als S. morio zijn 

gebonden aan ruwbladigen (Boraginaceae). 

De eerste lijkt een voorkeur voor vergeet-mij- 

nietjes (Myosotis sp.) te hebben en de tweede 

wordt vooral onder ossentong aangetroffen. 

Stichel (1957-1962) vermeldt voor S. morio 

echter ook nog veldhondstong (Cynoglossum 

officinale L.), bernagie (.Borago officinalis L.) 

en slangenkruid. Bij koel weer verblijven bei¬ 

de soorten in het losse zand onder de planten, 

maar bij mooi en warm weer kunnen zij mas¬ 

saal te voorschijn komen. Ze overwinteren als 

volwassen dieren, die vroeg in het voorjaar te 

voorschijn komen om zich voort te planten. 

Hierna sterven zij en van eind mei tot in juli 

zijn er weinig of geen volwassen dieren aan te 

treffen. 

Sehirus morio komt voor in Europa en de¬ 

len van Azië, maar ontbreekt in Noord-Europa 

(Wagner, 1966). In België is S. morio een 

warmteminnende soort, die vooral langs de 

kust en in Zuid-België is aangetroffen. Na 

1946 zijn er echter geen vondsten meer ge¬ 

daan (Bosmans, 1975). In Luxemburg is de 

soort zeer zeldzaam (Reichling & Gerend, 

1994). In Duitsland kwam S. morio slechts in 

het oosten en in het zuiden (het dal van de 

Nahe) voor (Wagner, 1966), maar in 1987 

werd zij voor het eerst in Nordrhein-Westfalen 

gevangen, en wel op een braakliggend terrein 

van de botanische tuin in Keulen (Hoffmann, 

1992). Uit het aangrenzende deel van 

Noordwest-Duitsland werd zij tot dusverre 

niet vermeld (Wagner & Weber, 1967). 

Dankwoord 

De auteurs danken dr H. Günther (Ingelheim) voor het be¬ 

schikbaar stellen van materiaal van Sehirus morio. 
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Trekvlinders in 1996 (zevenenvijftigste jaarverslag) 

(Lepidoptera) 

R. de Vos & A. L. M. Rutten 

VOS, R. DE & A. L. M. RUTTEN, 1998. MIGRATING LEPIDOPTERA IN 1996 (FIFTY-SEVENTH REPORT). - 

ENT. BER., AMST. 58 (2): 17-34. 

Abstract: In the 57th annual report on migratory Lepidoptera in The Netherlands, data of 32 species recorded by 166 ob¬ 

servers in 1996 are presented. The most spectacular phenomena were the mass influx of Cynthia cardui and Autographa 

gamma, of which millions of dead specimens washed ashore the West Frisian Islands in August. Also Nomophila noc- 

tuella was very numerous in 1996. Rare species recorded were Palpita unionalis, Lampides boeticus, Cyclophora pup- 

pillaria, Rhodometra sacraria, Daphnis nerii, Catocala fraxini, Syngrapha interrogationis, Lithophane leautieri (eight 

specimens) and Mythimna vitellina. Heliothis nubigera was recorded in 1995 for the fourth time in The Netherlands, but 

probably the specimen was imported. Leptidea sinapis is indigenous in the extreme south of the province of Limburg, 

where high numbers were seen. Furthermore one specimen of Saturnia pyri was recorded. 

R. de Vos, Instituut voor Systematiek en Populatiebiologie (Zoölogisch Museum), Plantage Middenlaan 64, 1018 DH 

Amsterdam. 

A. L. M. Rutten, Touwslagerstraat 13, 5801 RC Venray. 

Inleiding 

In het zevenenvijftigste jaarverslag over de in 

Nederland geregistreerde trekvlinders wordt 

een overzicht gegeven van de 32 soorten die in 

1996 werden waargenomen. Met name de 

massale verschijning van de distelvlinder 

(■Cynthia cardui (Linnaeus)) en de gamma-uil 

(Autographa gamma (Linnaeus)) vormden de 

opvallendste fenomenen van dit jaar. Van de 

laatste soort zijn in augustus miljoenen exem¬ 

plaren op de stranden van de Waddeneilanden 

aangespoeld. Ook het zeer talrijk voorkomen 

van Nomophila noctuella (Denis & Schiffer¬ 

müller) was uniek. Tot de bijzondere soorten 

behoorden Palpita unionalis (Hübner), Lam¬ 

pides boeticus (Linnaeus), Cyclophora pup- 

pillaria (Hübner), Rhodometra sacraria (Lin¬ 

naeus), de oleanderpijlstaart (Daphnis nerii 

(Linnaeus)), het blauw weeskind (Catocala 

fraxini (Linnaeus), drie exemplaren), Syngra¬ 

pha interrogationis (Linnaeus) (twee exem¬ 

plaren), Lithophane leautieri (Boisduval) 

(acht exemplaren) en Mythimna vitellina 

(Hübner). Heliothis nubigera Herrich-Schäf- 

fer bleek in 1995 als trekvlindersoort over het 

hoofd gezien te zijn en dit vierde exemplaar 

voor Nederland is een vermelding waard, hoe¬ 

wel het vrijwel zeker een geïmporteerd dier 

betreft. Het bos witje (Leptidea sinapis (Lin¬ 

naeus)), inheems in Zuid-Limburg, werd we¬ 

derom in grote aantallen waargenomen. Even¬ 

als in 1995 werd één exemplaar van de in 

Zuidoost-Europa thuishorende grote nacht¬ 

pauwoog (Saturnia pyri (Denis & Schiffer¬ 

müller)) gemeld. 

In figuur IA en 1B worden respectievelijk 

de neerslagduur en temperatuur weergegeven, 

waargenomen in De Bilt in 1996 (Koninklijk 

Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI), 

1997). De invloed van het weer in 1996 op de 

migratiepatronen van de trekvlinders wordt 

kort besproken. 

Medewerkers 

Van de volgende 166 personen en instellingen 

ontvingen we bruikbare gegevens, waarvoor 

onze hartelijke dank: 

B. van Aartsen, A. Alberts, K. Alders, F. Arts, B. van As, 

J. Asselbergs, A. Baaijens, J. de Bakker, P. Barto, M. 

Bauduin, A. van Beek, H. Beers, mw M. van Bergen, G. 

Bergsma, mw S. Bergvelt, J. Bielen, Th. Blokland, K. & 

mw J. de Boer, L. Bonhof, H. Bosma, W. Briër, T. van 
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Fig. 1A-B. Weersomstan¬ 

digheden in 1996, waarge¬ 

nomen te De Bilt (gegevens 

Koninklijk Nederlands 

Meteorologisch Instituut, 

1997). IA, neerslagduur 

per decade in uren; 1B, 

maximum-, minimum- en 

gemiddelde temperatuur 

per decade in graden 

Celsius. 
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den Broek, Th. de Brouwer, N. van der Burg, J. Burgers, 

K. Camphuysen, M. Capello, A. Deelman, K. Dijkstra, H. 

Dolfien, W. Domhof, A. Donker, J. Donner, A. 

Eggenhuizen, N. Elfferich, G. van den Ende, R. Evertz, E. 

& mw R. Flint, A. Franssen, M. Franssen, P. Gaasendam, 

mw H. Gehéniau-Lasance, H. Goudzwaard, W. Grinwis, 

mw L. Groen, F. Groenen, A. Groenendijk, D. & mw M. 

Groenendijk, H. Groenink, A. Grosscurt, J. de Gruiter, C. 

Hellegreen, E. Hendrikse, K. Hoek, B. Hoekstra, W. 

Hogenes, H. Holsteijn, mw A. Hoornveld-Jouksma, M. & 

A. Hospers, E. Houkes, mw H. Huibers-Van Neck, J. 

Huisman, K. Huisman, M. Hunneman, R. Jacobs, M. 

Jansen, M. G. M. Jansen, P. Jeschar, C. Jol, J. Jonker, P. 

Jopse, J. Joziasse, K. Kaag, I. Kaijadoe, D. van Katwijk, 

mw M. de Keijzer, J. Kerseboom, mw J. Kiel-Hartog, T. 

Kleijn, R. van de Kloet, H. Kortekaas, J. Koster, A. 

Kruger, H. Lavrijsen, V. Lefeber, J. Lucas, M. Luitwieler, 

J. Lukasse, R. Luntz, H. Meek, H. & D. Meijer, J. 

Meijerink, P. Meininger, F. Melkert, G. van der Meulen, 

G. van Minnen, mw E. Molin-Neef, J. Moonen, H. Nagel, 
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Waarnemingen 

Het jaar 1996 was koud, zeer droog en zonnig. 

De eerste maanden waren koud met veel 

vorstdagen in januari, februari en maart. 

Vooral in januari viel er nauwelijks neerslag, 

maar in februari viel met name in de eerste de¬ 

cade vrij veel sneeuw. De eerste dagen van 

april waren eveneens koud, met vorst en enige 

sneeuw, maar vanaf de tweede decade liep de 

temperatuur op tot zelfs zomerse waarden in 

de derde decade en viel er nauwelijks neer¬ 

slag. In mei daalde de temperatuur tot een la¬ 

ger niveau dan gemiddeld en wederom viel er 

weinig neerslag, waardoor de lente van 1996 

de droogste van deze eeuw werd. Juni begon 

zeer warm met op 6 en 7 juni zelfs tropische 

dagen (temperatuur boven de 30 °Celsius), 

maar na de tweede helft van juni daalde de 

temperatuur flink. Met name in de laatste de¬ 

cade viel er neerslag van betekenis, maar ge¬ 

middeld was juni relatief droog. De reeks van 

acht opeenvolgende jaren met warme zomers 

werd in 1996 afgebroken. Juli begon met een 

koude eerste decade, maar geleidelijk liep de 

temperatuur op tot zomerse waarden in de der¬ 

de decade. De maand augustus was vrij warm, 

met vooral in de laatste decade veel neerslag, 

maar deze was niet gelijkmatig over het land 

verdeeld. Vooral het zuiden van Nederland 

was zeer nat. In de eerste decade van septem¬ 

ber daalde de temperatuur flink en bleef daar¬ 

na tot eind oktober vrijwel op gelijk niveau. 

Vooral de eerste helft van september was zeer 

droog, maar aan deze droogte kwam vanaf de 

derde decade van oktober een einde, gevolgd 

door een zeer natte novembermaand met ove¬ 

rigens gebruikelijke temperaturen. De eerste 

helft van december was zacht, maar vanaf 12 

december daalde de temperatuur flink, waar¬ 

mee een zeer koude slotperiode van het jaar 

volgde, met sneeuw en ijzel (KNMI, 1997). 

Waarschijnlijk als gevolg van de koude 

eerste drie maanden van het jaar werden er 

maar weinig overwinteraars gemeld. In de 

maand februari werd zelfs geen enkel exem¬ 

plaar gezien. In januari werd één atalanta 

(Vanessa atalanta (Linnaeus)) gemeld en pas 

twee maanden later volgde een exemplaar van 

de distelvlinder (Cynthia cardui (Linnaeus)). 

Eind maart werd wederom een atalanta ge¬ 

zien. Met de weersverbetering in april kwam 

ook het trekvlinderseizoen op gang, al bleef 

dit beperkt tot enkele soorten in een vrij korte 

periode, want in de gemiddeld koude eerste 

helft van mei werden slechts kleine aantallen 

gezien. Opvallend was de plotselinge aanwe¬ 

zigheid van de gamma-uil (Autographa gam¬ 

ma (Linnaeus)), de atalanta en de distelvlinder 

in de eerste helft van april, wat een duidelijke 

aanwijzing is voor een vroege migratie. 

Grotere aantallen trekvlinders werden pas 

vanaf de derde decade van mei waargenomen 

en tijdens de zeer warme periode in de eerste 

week van juni werden zeer grote aantallen ge¬ 

teld. Met name de gamma-uil en de distelvlin¬ 

der werden talrijk waargenomen. Het kool- 

motje (Plutella xylostella (Linnaeus)) bereikte 

in deze periode zelfs het hoogste niveau van 

het jaar. Een kentering volgde tijdens de vrij 

koude periode vanaf eind juni tot de derde de¬ 

cade van juli. Slechts kleine aantallen vlinders 

werden gemeld, maar vanaf eind juli beleef¬ 

den we een ware invasie van de gamma-uil, de 

distelvlinder en in veel mindere mate van de 

atalanta. In de maand september koelde het 

flink af, waardoor tevens de aantallen trek¬ 

vlinders snel afnamen. De gewonere soorten 

als de gamma-uil, distelvlinder, atalanta en 

zelfs de pyralide Nomophila noctuella (Denis 

& Schiffermüller) bleven echter redelijk tal¬ 

rijk. Laatstgenoemde beleefde in oktober zelfs 

een tweede opleving. In november waren de 

aantallen trekvlinders gering en met name in 

de laatste twee decaden werden nauwelijks 

nog meldingen gedaan. 

Het jaar 1996 was een jaar van extremen en 

uitzonderlijk hoge aantallen. Een unieke ge¬ 

beurtenis was bijvoorbeeld het aanspoelen van 

miljoenen gamma-uilen op de stranden van 

Ameland en Terschelling in de tweede decade 

van augustus. Maar ook het zeer grote aantal 

distelvlinders dat werd waargenomen is bij- 
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zonder, evenals het ongekende aantal vlinders 

van Nomophila noctuella. Ook is een uitzon¬ 

derlijk groot aantal van 32 soorten trekvlin- 

ders gemeld, dat sinds de invoering van de 

trekvlinderregistratie (1940) alleen in 1964 

werd gehaald. Tevens werden er een aantal 

bijzondere soorten geregistreerd, zoals Pal¬ 

pita unionalis (Hübner), Lampides boeticus 

(Linnaeus), Cyclophora puppillaria (Hübner), 

Rhodometra sacraria (Linnaeus), Daphnis ne- 

rii (Linnaeus), Syngrapha interrogationis 

(Linnaeus), Lithophane leautieri (Boisduval) 

en Mythimna vitellina (Hübner). Zonder te 

overdrijven kan 1996 als één van de beste 

trekvlinderjaren beschouwd worden. 

Plutella xylostella (Linnaeus) 

Een jaartotaal van 6.027 getelde koolmotjes in 

1996 is zeer hoog, hoewel het nog ver beneden 

het totaal van het vorige jaar (8.789) blijft. 

Opvallend was de plotselinge aanwezigheid 

van de vlinder in de derde decade van april, 

toen maar liefst 197 vlinders werden gezien. 

De waarnemingen begonnen op 21 april, toen 

in Stedum (Groningen, Vlinderwerkgroep 

Stad en Ommelaand), Hemrik (Friesland, mw 

J. Sinnema), Oosterwolde (Friesland, A. van 

Randen), Twello (Gelderland, J. Wolschrijn) 

en Luyksgestel (Noord-Brabant, F. Groenen) 

in totaal 34 exemplaren werden genoteerd. Tot 

enkele dagen nadien bleef het vlindertje pro¬ 

minent aanwezig, maar het werd in mei weer 

schaarser. De warme periode in de eerste week 

van juni zorgde voor een flinke tweede migra- 

tiegolf, waardoor reeds op 7 juni de meeste 

exemplaren van het jaar werden geteld, in to¬ 

taal 932, waarvan alleen al 800 te Midsland 

(Terschelling) (P. Zumkehr). In de tweede de¬ 

cade van juni werden nog vele exemplaren ge¬ 

noteerd, maar in de periode erna werd het 

koolmotje schaars en volgde niet de lijn die de 

meeste trekvlinders in dit jaar volgden. 

Een kleine toename in aantal, waarschijn¬ 

lijk het gevolg van de hier opgegroeide gene¬ 

ratie, vond plaats vanaf eind juli tot begin au¬ 

gustus. Vermoedelijk heeft de droogte in de 

periode hiervóór de ontwikkeling van de rup¬ 

sen geen goed gedaan, want de sterke in¬ 

stroom in juni zou voor een massaal nako- 

melingsschap hebben kunnen zorgen. Van 

september tot november werden telkens 

slechts enkele exemplaren waargenomen, 

waarvan op 25 november de laatste vier in 

Naaldwijk (Zuid-Holland) (J. Scheffers). In de 

westelijke kustprovincies werden de grootste 

aantallen geteld, maar deze waren niet gelijk¬ 

matig verspreid. In Zuid-Holland werden ruim 

2.100 koolmotjes gezien, daarna volgt 

Friesland met ruim 1.300. Opvallend is dat 

Gelderland de derde plaats inneemt met 940 

vlinders, terwijl de aangrenzende provincies 

(Zuid-Holland uitgezonderd) zeer lage aantal¬ 

len opleverden. Uit Utrecht werd slechts één 

vlinder gemeld en uit Flevoland geen enkele! 

Zowel in Noord-Holland als in Zeeland wer¬ 

den rond de 700 waarnemingen gedaan. 

Op drie plaatsen werden door K. Alders 

rupsen genoteerd: op 10 juni een aantal op 

witte krodde (Thlaspi arvense L.) te Zand- 

voort (Noord-Holland), op 1 augustus op 

grijskruid (Berteroa incana (L.) DC.) te 

Geldrop (Noord-Brabant) en op 16 augustus 

circa tachtig rupsen op zeeraket (Cakile mari¬ 

tima Scop.) te Oostvoorne (Zuid-Holland). 

Zeiraphera diniana (Guenée) 

Slechts één vlinder werd in 1996 op licht ge¬ 

vangen, op 9 augustus te Wezep (Gelderland) 

door K. Huisman. Afgezien van het vrij grote 

aantal van 32 exemplaren dat in 1990 werd 

gezien, worden meestal maar enkele exempla¬ 

ren van deze soort gemeld, altijd door ervaren 

microlepidopterologen. 

Ancylosis oblitella (Zeiler) 

Ook voor Ancylosis oblitella geldt dat ze 

meestal alleen door ervaren verzamelaars van 

microlepidoptera wordt herkend. De enkele 

exemplaren die jaarlijks worden gezien, wor¬ 

den altijd op licht gevangen. Zo ook de acht 

exemplaren die in 1996 werden gemeld. De 

meeste vangsten vonden plaats in een vrij kor¬ 

te periode, het eerste exemplaar op 21 juli te 

Woensdrecht (J. Asselbergs), waarna er vier 

vlinders volgden op 23, 24 en 29 juli en op 2 
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augustus te Kortgene (J. van Vuure). Uit 

Gelderland werden twee exemplaren gemeld, 

op 9 augustus te Twello (J. Wolschrijn) en op 

18 augustus te Drempt (Ch. Naves). Het laat¬ 

ste exemplaar werd door J. van Vuure gevan¬ 

gen te Kortgene, op 28 augustus. 

Loxostege sticticalis (Linnaeus) 

Vindplaatsen: Gr.: Stedum; Fr.: Bakkeveen, Hemrik, 

Terwispel, Ureterp, Wijnjewoude; Ov.: Delden, Hasselt, 

Hengelo, Holten, Zuidloo; Gdl.: Twello; NH.: Kraansvlak 

(Overveen), Zwanenwater; ZH.: Naaldwijk, Ouddorp, 

Rockanje, Vlaardingen; NB.: Bergeyk, Luyksgestel; 

Lbg.: Heijen, Meijel. 

Van Loxostege sticticalis werd in 1995 een 

bijzonder groot aantal van 179 exemplaren ge¬ 

meld. Dit jaar werden er weliswaar niet zoveel 

gezien, maar een totaal van 54 vlinders is voor 

deze soort aanzienlijk. De vangsten volgen 

een duidelijk patroon met een hoogtepunt in 

de tweede decade van augustus, toen maar 

liefst 42 exemplaren werden geteld. Het eerste 

exemplaar werd op 12 juli gezien te Rockanje 

(P. Rooij) en het tweede volgde twee weken 

later op 27 juli te Zuidloo (H. Groenink), maar 

daarna volgde een vrijwel constante stroom 

waarnemingen. Het grootste aantal (22) werd 

in Gelderland gezien, gevolgd door Friesland 

(13) en Overijssel (6). In Noord-Holland, 

Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg 

werden slechts enkele exemplaren geteld, wat 

zou kunnen duiden op een migratie vanuit het 

noordoosten. Een andere aanwijzing hiervoor 

is dat ook in België slechts vier exemplaren 

werden gezien (B. Vanholder, schriftelijke 

mededeling). De waarnemingen stopten vrij 

abrupt, want na de grote vlucht in de tweede 

decade van augustus volgden nog slechts en¬ 

kele exemplaren, de laatste op 23 augustus te 

Zuidloo (H. Groenink). 

Sitochroa verticalis (Linnaeus) 

Sitochroa verticalis wordt nog steeds alleen in 

Woensdrecht (Noord-Brabant) gevangen. J. 

Asselbergs ving ditmaal op 22 juli drie exem¬ 

plaren. Plaatselijk heeft zich vermoedelijk een 

kleine populatie gevestigd van deze “trekvlin- 

der” (De Vos & Rutten, 1995, 1996b). Zolang 

nog niet duidelijk is wat de status van 

Sitochroa verticalis in Nederland is, zullen we 

deze soort blijven volgen. 

Udea ferrugalis (Hübner) 

Vindplaatsen: Gr.: Stedum; Fr.: Terwispel; Gdl.: Twello; 

NH.: Muiderberg, Wormer; ZH.: Naaldwijk, Oostvoorne, 

Ouddorp, Schiedam; Zl.: Groot-Abeele, Klein Valke- 

nisse, Kortgene. 

Een ongebruikelijk vroege waarneming van 

Udea ferrugalis werd op 26 juni gedaan te 

Twello (J. Wolschrijn). De migrantenstroom 

kwam echter pas goed op gang vanaf 3 augus¬ 

tus, waarna een vrij gebruikelijk migratie¬ 

patroon volgde. Het hoogtepunt van de vlucht 

werd in de laatste decade van augustus bereikt, 

maar ook de eerste zes dagen van september 

werd U. ferrugalis nog relatief veel gezien. 

Daarna volgden nog enkele verspreide waar¬ 

nemingen, met een kleine opleving in de eer¬ 

ste decade van november met zes exemplaren. 

De laatste vlinder werd op 11 november te 

Ouddorp gezien door K. Huisman. In totaal 

werden 51 exemplaren van U. ferrugalis 

waargenomen, hetgeen een vrij goed jaar voor 

deze soort betekent. 

Opvallend is dat de meeste waarnemingen 

(39) in Zeeland werden gedaan, gevolgd door 

Zuid-Holland met zes exemplaren. In Noord- 

Holland (2 exemplaren), Gelderland (2) en 

Friesland (1) werden maar weinig vlinders ge¬ 

zien. Zeer waarschijnlijk zijn de vlinders langs 

de zuidwestkust ons land binnengekomen en 

hebben zich van daaruit over de rest van het 

land verspreid. In België werden echter 

slechts zeven exemplaren waargenomen 

(Vanholder, 1997). 

Nomophila noctuella (Denis & 

Schiffermüller) 

Het jaar 1996 was bijzonder gunstig voor 

Nomophila noctuella. Maar liefst 9.710 exem¬ 

plaren werden geteld, ruim 1.500 meer dan het 

tot nu toe hoogste aantal, dat in 1959 werd ge¬ 

noteerd. Nomophila noctuella werd uit alle 

provincies gemeld. Het aantalsverloop ver- 
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Tabel 1. Waargenomen aantallen trekvlinders per decade in 1996. 

(* eieren, rupsen en/of poppen; zie tekst) 

Soort jan maart april mei juni 

II I II III 1 II III I II III I II III 

1. Plutella xylostella - - - - - - 197 5 39 64 2421* 1668 60 
2. Zeiraphera diniana ______ __ _ _ _ __ 

3. Ancylosis oblitella ______ __ _ _ _ __ 

4. Loxostege sticticalis ______ - - - - - 

5. Sitochroa verticalis ______ - - - - - 
6. Udeaferrugalis ______ __ _ _ _ 1 

7. Nomophila noctuella ______ 42 4 1 6 27 8 

8. Palpita unionalis ______ __ _ _ _ __ 

9. Leptidea sinapis - - - - __ __ _ 18 2 -1 
10 .Coliashyale ______ __ _ _ 4 i_ 

11. Colias crocea ______ __ _ _ 4 4_ 

12. Vanessa atalanta 1 - - 1 - 35 58 26 45 130 851 644 120 

13. Cynthiacardui - 1 - - 30 18 1 3 12 274 12846 8210* 304* 
14. Lampides boeticus ______ __ _ _ _ 1 

15. Cyclophora puppillaria ______ __ _ _ - - - 
16. Rhodometra sacraria ______ i_ _ _ _ __ 

17. Orthonama obstipata ______ __ _ _ _ __ 

18. Agnus convolvuli ______ __ _ _ _ -2 

19. Acherontia atropos ______ __ _ _ _ __ 

20. Macroglossum stellatarum _____! i_ 1 1 22 24 10 
21. Daphnis nerii ______ __ _ _ 1 __ 

22. Catocalafraxini ______ __ _ _ _ __ 

23. Autographa gamma - 163 60 15 9 150 2300 42004 11440 761* 
24. Syngrapha interrogationis ______ __ _ _ _ __ 

25. Chrysodeixis chalcites ______ __ _ _ _ - 

26. Heliothis peltigera ______ __ _ _ _ 52 

27. Helicoverpa amigera - - - - 1* - - - - - - - 
28. Spodoptera exigua ______ __ _ _ _ __ 

29. Lithophane leautieri ______ __ _ _ _ __ 

30. Mythimna vitellina ______ __ _ _ _ _i 

31. Peridroma saucia ______ __ _ _ _ 1 - 

32. Agrotis ipsilon ______ 75 8 8 8 44 

toonde twee toppen van een verschillend ka¬ 

rakter. De eerste vier vlinders werden reeds 

vroeg gezien: op 26 april twee exemplaren te 

Meijel (Limburg) (M. Sonnemans) en op 27 

april eveneens twee vlinders te Hem rik (Fries¬ 

land) (mw J. Sinnema). Dat typeert tevens het 

karakter van de eerste migratiegolf, want de 

waarnemingen waren in gelijke aantallen over 

het land verspreid. De meeste vlinders werden 

in deze periode vanaf 29 juli tot in de eerste 

decade van augustus gezien. Op 12 augustus 

werden op Terschelling (Sterneplak) naar 

schatting 300 exemplaren waargenomen (P. 

Zumkehr), bijna de helft van het Friese jaarto¬ 

taal. Hierna namen de aantallen landelijk ge¬ 

leidelijk af, maar N. noctuella werd toch nog 

op alle dagen gemeld. 

Een tweede grote vlucht startte vanaf 28 

september, vermoedelijk voor een groot deel 

bestaande uit nieuwe immigranten en voor een 

kleiner deel uit de hier opgegroeide generatie. 

Dit vermoeden is gebaseerd op de verdeling 

van de aantallen in deze periode. Vrijwel alle 

grote aantallen werden waargenomen in Zee¬ 

land en in Zuid- en Noord-Holland, een duide¬ 

lijke aanwijzing voor migratie vanuit het zui¬ 

den langs de kust. Op 28 september werden te 

Kortgene (Zeeland) 151 exemplaren uit de 

lichtbak gehaald (J. van Vuure). Twee dagen 

later werden te St. Jansteen (Zeeland) 203 

exemplaren geteld (E. Taelman), maar ook 

kleinere aantallen werden in het gehele land 

door diverse waarnemers gemeld. Op 2 okto¬ 

ber werden 1.380 exemplaren geteld op het 
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juli augustus september oktober november dec Totaal 

I II III I ^ II III I II III I II III I II III II 

1. 48 120 590 463* 196* 64 36 4 6 9 11 - 22 - 4 - 6027* 
2. - - - 1 ____________ 1 

3. - -4 2 1 1 - - - _______ 8 

4. -1 1 5 42 5 - -- -- -- -- - 54 

5. - -3- 3 

6. - - - 2 9 17 13 1 - - 1 - 6 1 - - 51 

7. 2 13 779 773 508 84 114 33 681 5590 695 369 17 - - - 9710 
8. _ _ _ _ - - 1 _______ 1 

9. - - 27 25 51 __________ 79 

10. - - 2 7 58 7 - -- -- -- -- - 79 

11. - 1 5 127 225 80 18 - 2 2 1 2 - - - - 471 

12. 180 184* 655* 3086* 4500 3635 1791 298 207 105 137 54 6 2 - - 16754* 

13. 212* 227* 2264* 15643 13187 7351* 3328 153 74 28 11 10 1 - - - 63955* 
14. ____ ____________ 1 

15. ____ 1 - - - _______ 1 
16. ____ ____________ 1 

17. 1112 4 1 11 

18. 1 - 1 3 2* 2 - - 1 - 1 - - - - 13* 
19. - 2 1 - 13 *1 - _______ 8* 

20. 6 8 11 15 20 15 21* 17 9 9 3 1 - - - - 195* 
21. ____ ____________ 1 

22. - 2- - 11 - _______ 3 

23. 1302 938 9835 58883 2627781 37898 14725 317 186 274* 223 227 18 - - - 2809414* 
24. ____ 2 - __________ 2 

25. ____ 3 9 53 3 ______! 24 

26. - 6 1 12 1 _ 1 _ 28 

27. ____ -l*- -l*_--_- 3* 

28. - -2 1 1 - - 6 - _4_____ 14 

29. ____ - - 1-312-1--- 8 

30. ____ 2 

31. - 2 1 - - - - - 9 39 14 5 6 - - - 77 

32. 4 1 8 10 5 8 19 15 79 115 33 5 1 - - - 347 

Kraansvlak bij Overveen (Noord-Holland) (P. 

Zumkehr) en hierna volgden elke dag nog ve¬ 

le honderden waarnemingen, met name in 

Zeeland. Een uitschieter vormde de waarne¬ 

ming van 1.545 exemplaren op 7 oktober te St. 

Jansteen (Zeeland) door E. Taelman. De laat¬ 

ste twee vlinders werden ver van elkaar waar¬ 

genomen op 4 november te Drachten (Fries¬ 

land) (mw A. Hoomveld-Jouksma) en te 

Ouddorp (Zuid-Holland) (K. Huisman). 

Nomophila noctuella werd in 1996 voor het 

eerst in een kas aangetroffen: eind november 

op diverse groentegewassen te Den Haag (B. 

Aukema, Plantenziektenkundige Dienst, 

schriftelijke mededeling). 

Zoals eerder vermeld werden de meeste 

vlinders langs de westkust geteld, waarvan 

4.949 exemplaren in Zeeland, 1.044 in Zuid- 

Holland en 2.526 in Noord-Holland. Opval¬ 

lend is het contrast van deze aantallen met de 

59 exemplaren uit Noord-Brabant en de 

slechts zeven vlinders uit Utrecht! Wat betreft 

Noord-Brabant kan dat niet het gevolg zijn 

van gebrek aan waarnemers. Vermoedelijk is 

de migratiegolf voor een groot deel aan de 

oostelijke helft van Nederland voorbij gegaan. 

In België, waar eveneens nog nooit zoveel 

vlinders van Nomophila noctuella werden 

geteld, werd een soortgelijk aantalsverloop 

waargenomen als in Nederland, al waren de 

waargenomen aantallen lager dan in ons land 

(Vanholder, 1997), en in Groot-Brittannië 

werden eveneens uitzonderlijk hoge aantallen 

gemeld (B. Vanholder, Internetgegevens). In 
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Zweden werd N. noctuella tot Gävle (Gävle- 

borg, ten noorden van Uppsala) waargeno¬ 

men, maar enorme aantallen werden niet be¬ 

reikt en van de tweede migratiegolf was daar 

niets te merken (N. Ryrholm, schriftelijke me¬ 

dedeling). Ook in Zuid-Europa bleek de soort 

zeer talrijk, wat natuurlijk niet verwonderlijk 

is. Zo was N. noctuella op Corsica in het voor¬ 

jaar de meest gewone vlinder (K. Huisman). 

Palpita unionalis (Hübner) 

Van Palpita unionalis werd op 26 september 

in het Kraansvlak bij Overveen (Noord- 

Holland) het enige exemplaar van 1996 waar¬ 

genomen (P. Zumkehr). Deze uit het mediter¬ 

rane gebied afkomstige soort wordt lang niet 

elk jaar in ons land gezien, en meestal ook 

slechts in enkele exemplaren. De laatste waar¬ 

neming stamde uit 1990, eveneens uit de 

Noord-Hollandse duinen. 

Leptidea sinapis (Linnaeus) 

Evenals in 1995 werden ook in 1996 weer 

boswitjes gevonden op en nabij de St. Pieters¬ 

berg (Limburg). Van de eerste generatie wer¬ 

den twintig exemplaren gezien: op 24 mei 

achttien stuks (B. van Aartsen) en op 1 en 5 ju¬ 

ni één exemplaar (De Vlinderstichting). Eén 

exemplaar werd op grote afstand van Zuid- 

Limburg gezien, op 26 juni in Ommen (Over¬ 

ijssel, De Vlinderstichting). Van de tweede 

generatie werden van 22 juli tot 26 augustus 

dertig vlinders geteld, bijna alle op de St. Pie¬ 

tersberg (B. van Aartsen en De Vlinderstich¬ 

ting). Ook van deze generatie werd een zwer¬ 

ver waargenomen, op 22 juli te Lelystad 

(Flevoland) (De Vlinderstichting). 

Ook in 1993 werden in Zuid-Limburg vele 

boswitjes waargenomen, toen echter op meer¬ 

dere plaatsen. Enkele kilometers over de grens 

bevindt zich in België ter hoogte van de St. 

Pietersberg een reeds lang bekende populatie 

van het boswitje (B. van Aartsen, mondelinge 

mededeling). Thans is duidelijk dat het bos¬ 

witje zich op de St. Pietersberg heeft geves¬ 

tigd, waarschijnlijk reeds vanaf 1993 (Smeets, 

1997). De vlinder vertoont regelmatig zwerf- 

neigingen en wordt nu en dan elders in het 

land waargenomen. Deze zwervers zullen in 

de toekomst, evenals die van Issoria lathonia 

(Linnaeus), in het jaarverslag vermeld wor¬ 

den. 

Colias hyale (Linnaeus) 

Vindplaatsen: Gr.: Bedum, Lauwersoog; Fr.: De Fiait 

(polder nabij Molkwerum), Joure, Lemmer, Uitwellin- 

gerga; Dr.: Meppel; Ov.: Blankenham, Ossenzijl; Gdl.: 

Apeldoorn, Culemborg, Ermelo, Hoge Veluwe, Terlet; 

Utr.: Breukelen; NH.: St. Maartensdijk; ZH.: Oostvoorne, 

Rijswijk; Zl.: Middelburg; NB.: Baarle-Nassau, Ooster- 

hout, Zevenbergen; Lbg.: Bemelerberg, Echt, Gulpen, St. 

Pietersberg. 

Van de eerste generatie van Colias hyale wer¬ 

den slechts enkele exemplaren waargenomen. 

Op 6 juni werd het eerste exemplaar te Breu¬ 

kelen gezien, gevolgd door een exemplaar op 

9 juni te Oostvoorne, twee op 10 juni te 

Rijswijk en tenslotte een exemplaar op 15 juni 

te Culemborg (De Vlinderstichting). Van de 

tweede generatie werden de eerste twee exem¬ 

plaren op 28 juli te Apeldoorn gezien (De 

Vlinderstichting). Slechts weinig meldingen 

volgden, voornamelijk uit het noorden en zui¬ 

den van het land. Een uitzondering vormt de 

waarneming van 50 exemplaren op 16 augus¬ 

tus te Zevenbergen (De Vlinderstichting). De 

laatste waarneming werd gedaan op 27 augus¬ 

tus te Lemmer (M. Hunneman). Het totaal van 

79 exemplaren, voornamelijk gevormd door 

de uitzonderlijke waarneming te Zevenber¬ 

gen, ligt boven het gemiddelde. Afgezien van 

1992 wordt de gele luzernevlinder de laatste 

vijftien jaar niet meer zo vaak gezien. De tota¬ 

len schommelen meestal rond de tien exem¬ 

plaren. Oorzaak is wellicht de achteruitgang 

van de soort in Midden-Europa (Ebert & 

Rennwald, 1991), waar onze exemplaren ver¬ 

moedelijk vandaan komen. 

Colias crocea (Fourcroy) 

De oranje luzernevlinder kende in 1996 met 

een totaal van 571 exemplaren een goed jaar. 

Sinds 1967 werden niet zoveel vlinders van 

deze soort geteld, en 1996 vormde een schril 

contrast met de zes exemplaren die vorig jaar 
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werden waargenomen. Van de voorjaarsgene¬ 

ratie werden acht exemplaren gezien, de eerste 

twee op 2 juni te Baalhoek (P. Meininger) en 

Paal (De Vlinderstichting), slechts enkele ki¬ 

lometers van elkaar verwijderd. Met tussenpo¬ 

zen van enkele dagen volgden vijf andere 

exemplaren, waarvan op 18 juni op Texel te 

Den Burg (Noord-Holland) (M. & A. Hos¬ 

pers) en te Zuidland (Zeeland) (De Vlinder¬ 

stichting) de laatste twee. Bijna een maand la¬ 

ter kwam de tweede generatie op gang, het 

eerste exemplaar werd op 13 juli te Ellewouts- 

dijk (Zeeland) (Vlinderwerkgroep Midden- 

Zeeland) gemeld, maar een constante stroom 

van waarnemingen volgde pas vanaf 31 juli, 

waarna tot 3 september vrijwel elke dag vlin¬ 

ders werden gezien. De meeste waarnemingen 

werden gedaan op 18 en 19 augustus met res¬ 

pectievelijk 76 en 69 exemplaren. De grootste 

aantallen vlinders werden op deze dagen te 

Zaamslagveer (Zeeland) waargenomen door 

E. Taelman en in Katwijk (Zuid-Holland) (De 

Vlinderstichting). 

Na deze periode namen de waarnemingen 

drastisch af en na een onderbreking in de eer¬ 

ste decade van september werd pas op 21 sep¬ 

tember weer een exemplaar gezien, waarna 

nog slechts zes vlinders volgden. Het voor¬ 

laatste exemplaar werd door B. van As geno¬ 

teerd op 22 oktober op de Maasvlakte (Zuid- 

Holland) en het laatste werd op 23 oktober 

gezien te Berghofweide (bij Wijlre, Limburg, 

De Vlinderstichting). De aantallen zijn onge¬ 

lijk over het land verdeeld. De meeste exem¬ 

plaren (192) werden in Zeeland waargeno¬ 

men. In de andere kustprovincies was de 

oranje luzerne vlinder eveneens goed verte¬ 

genwoordigd, maar met bescheidener aantal¬ 

len: Zuid-Holland (151 exemplaren), Noord- 

Holland (35) en Friesland (89). Opvallend is 

dat ook in Limburg vrij veel vlinders zijn ge¬ 

teld (69), maar in de andere provincies zijn er 

maar enkele gezien. Uit Drenthe werd geen 

enkel exemplaar gemeld. 

In België werd een recordaantal van 538 

vlinders gemeld met een overeenkomstig aan- 

talsverloop als bij ons (Vanholder, 1997). De 

aantallen sluiten mooi aan bij de vele waarne¬ 

mingen in Zeeland en Limburg. 

Nymphalis antiopa (Linnaeus) 

Na de grote invasie van 1995 werden in het 

hele land nog overwinteraars gemeld van de 

rouwmantel. Op 4 april werden de eerste twee 

vlinders gezien op het Groenestrand, Ter¬ 

schelling (Friesland) (P. Zumkehr) en te Lip¬ 

penhuizen (Friesland) (R. Evertz). Het laatste 

exemplaar van de eerste generatie werd op 15 

juni te Doldersum (Drenthe) (M. Swart) waar¬ 

genomen. Het is natuurlijk niet vreemd dat 

vrijwel alle 45 exemplaren in het noordwesten 

en langs de Nederlandse kust werden gezien, 

omdat hier in 1995 de enorme invasie plaats¬ 

vond. Uit Flevoland, Utrecht, Noord-Brabant 

en Limburg werden geen exemplaren van de 

eerste generatie gemeld. Van de tweede gene¬ 

ratie werden slechts 21 exemplaren waargeno¬ 

men, die vermoedelijk in Nederland zijn opge¬ 

groeid. Opvallende migratie werd nergens 

waargenomen. Het eerste exemplaar van de 

tweede generatie werd op 5 augustus gezien te 

Weesp (Noord-Holland) (A. van Tuijl), het 

laatste op 2 oktober te Velp (Gelderland) (A. 

Alberts). 

Vanessa atalanta (Linnaeus) 

Al zeer vroeg werd een atalanta gezien, op 13 

januari te Oldenzaal (Overijssel) (J. Bielen). 

Het betreft ongetwijfeld een overwinteraar die 

van de enigszins milde dagtemperatuur in de¬ 

ze periode gebruik heeft gemaakt in de overi¬ 

gens erg koude januarimaand. Na de koude¬ 

golf van eind januari tot in maart liet een 

tweede exemplaar zich op 25 maart zien te 

Winterswijk (Gelderland) (W. Domhof), 

waarschijnlijk eveneens een overwinteraar. 

De migratie kwam pas vanaf 7 april beschei¬ 

den op gang en bleef beperkt van omvang tot 

eind mei. Pas begin juni werden grotere aan¬ 

tallen waargenomen, waarna op 7 juni het 

hoogtepunt van de eerste generatie werd be¬ 

reikt met 171 vlinders. Opvallend zijn de vele 

waarnemingen van de eerste generatie langs 

de westkust, met name in april. Van 14 tot 21 

april vond een duidelijke migratie plaats langs 

de Zeeuwse kust naar het noorden. In het bin¬ 

nenland werden toen slechts enkele exempla- 
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ren gemeld. Tussen eind juni en eind juli daal¬ 

den de aantallen waargenomen vlinders weer 

aanzienlijk, maar vanaf de derde decade van 

juli startte de tweede generatie. 

Het hoogste aantal vlinders van de tweede 

generatie werd op 26 augustus bereikt met 836 

waarnemingen. Overigens werd in de tweede 

decade van augustus het hoogste decadetotaal 

geteld. De afname in aantallen die volgde was 

eerst geleidelijk, maar vanaf de tweede decade 

van september fors. Toch werden tot in no¬ 

vember exemplaren gezien, de laatste twee re¬ 

spectievelijk op 15 november te Drempt (Gel¬ 

derland) (Ch. Naves) en 16 november te 

Veenendaal (Utrecht) (M.C.R. Franssen). Het 

jaartotaal bedraagt 16.754, wat voor de atalan¬ 

ta beslist geen laag aantal is, maar in vergelij¬ 

king met de cijfers over 1992 en 1994, en met 

de grote aantallen distelvlinders en gamma-ui- 

len van dit jaar, valt het toch enigszins tegen. 

Zoals te verwachten viel werden de meeste 

vlinders in de westelijke kustprovincies ge¬ 

zien. 

Er werden relatief veel rupsenvondsten ge¬ 

meld. Alle 50 exemplaren werden in de maand 

juli waargenomen, waarvan de meeste in 

Friesland en Groningen. Tenslotte is de vondst 

van twee poppen op 5 augustus op Rottumer¬ 

plaat (Groningen) (Vlinderwerkgroep Stad en 

Ommelaand) nog vermeldenswaard. 

Cynthia cardui (Linnaeus) 

Voor de distelvlinder was 1996 een uniek jaar. 

Bijna 64.000 vlinders werden geteld, het 

hoogste aantal sinds de trekvlinderregistratie. 

Na de eerste waarneming op 1 maart te 

Nijmegen (P. Jeschar), mogelijk een overwin¬ 

teraar, kwam de immigratie snel op gang, 

want op diverse plaatsen in Nederland werden 

plotseling relatief grote aantallen vlinders 

waargenomen: op 4 april te Egmond aan Zee 

(Noord-Holland) 17 exemplaren (B. Stam), op 

9 april te Amerongen (Utrecht) 13 exemplaren 

(H. Bosma) en op 17 april te IJzevoorde 

(Gelderland) 17 vlinders (J. Zwier). Het duur¬ 

de echter nog ruim een maand voordat van een 

echte migrantenstroom gesproken kon wor¬ 

den. Vanaf 30 mei namen de aantallen lande¬ 

lijk flink toe en bereikten voor de eerste gene¬ 

ratie zeer plotseling een hoogtepunt op 9, 10 

en 11 juni. Met name op 10 juni werden grote 

aantallen gezien (in totaal 6.832 exemplaren), 

maar dit werd vooral veroorzaakt door de ruim 

5.000 vlinders die te Zuidbroek (Groningen) 

werden waargenomen op een veldje met rode 

klaver (Trifolium pratense L.) (P. Gaasen- 

dam). In de omgeving van Eys en Gulpen 

(Limburg) werden op deze dag honderden dis¬ 

telvlinders gezien boven een weiland met ak- 

kerdistel (Cirsium arvense (L.)). Er werden 

vele honderden eitjes afgezet (F. van Oos- 

terhout). 

In het zuidelijk deel van Europa zijn in de¬ 

ze periode grote aantallen distelvlinders ge¬ 

zien. In de Franse Pyreneeën werden bovenop 

een besneeuwde bergtop in een half uur circa 

200 passerende distelvlinders geteld (T. van 

den Broek). In dit gebied moeten tussen 8 en 

15 juni honderdduizenden, zo niet miljoenen 

distelvlinders de Frans-Spaanse grens gepas¬ 

seerd zijn, op weg naar het noorden (De Jong, 

1997). In de Franse media werd gesproken van 

meer dan een miljoen “belles dames” die langs 

Lyon naar het noorden trokken. In deze tijd 

werden in de Franse Ardennen en niet ver ten 

zuiden van Lyon inderdaad snel noordwaarts 

vliegende distelvlinders én gamma-uilen ge¬ 

zien, maar in Orange (Vaucluse) werden wel¬ 

iswaar veel distelvlinders en kolibrievlinders 

(Macroglossum stellatarum (Linnaeus)) waar¬ 

genomen, maar deze gedroegen zich rustig en 

vertoonden geen migratiegedrag (P. Schoor!). 

Na 11 juni namen de aantallen in Nederland 

geleidelijk af tot er in de eerste en tweede de¬ 

cade van juli nog maar weinig meldingen ge¬ 

daan werden. Natuurlijk was dit de onderbre¬ 

king tussen de eerste en tweede generatie, 

maar een mogelijk belangrijke tweede oor¬ 

zaak hiervoor was de koude periode van begin 

juli. Opvallend was de verspreiding van de 

vlinders tijdens deze eerste generatie. In 

Zeeland werden bijna 10.000 exemplaren ge¬ 

teld, in Limburg 1.390 en in Zuid-Holland 

1.279. Het is duidelijk dat een grote stroom 

migranten Nederland via Zeeland binnen is 

gekomen. De relatief lage aantallen in Noord- 

Holland en Friesland duiden echter niet op een 
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Onder redactie van de secretaris 
MJ. Sommeijer, Afdeling Sociale Insecten U.U. 
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LANDELIJKE VERGADERAGENDA 

Wintervergadering 1998 
Lentevergadering 1998 
Zomerbij eenkomst 1998 

14 februari. Kon. Nederlandse Jaarbeurs, Utrecht 
25 april 
5-7 juni 

130e WINTERVERGADERING, 14 FEBRUARI 1998 
plaats: Kon. Jaarbeurs, te Utrecht; aanvang: 11.00 uur 

Beatrixgebouw, Jaarbeursplein, Utrecht 

De Wintervergadering zal in 1998 weer gehouden worden in de Jaarbeurs in Utrecht. Deze 
plaats is landelijk zeer centraal gelegen en het Bestuur hoopt ook weer veel Nederlandse en 
Belgische leden te mogen ontmoeten. Introducés en andere belangstellenden zijn welkom. 
De Wintervergadering, onze bekende "Kistjesdag", is bij traditie de belangrijkste landelijke ver¬ 
gadering voor het ontmoeten van mede NEV-leden en is bedoeld voor de meest brede 
uitwisseling van entomologische gegevens binnen de Vereniging. Op deze vergadering gaat het 
bij uitstek om het entomologisch werk van de leden. Ieder lid kan dan ook gebruik maken van 
de gelegenheid om iets te melden, b.v. over een interessante waarneming of vangst, of met een 
demonstratie van verzameld of gekweekt materiaal. Dit levert altijd een boeiend en afwisselend 
programma op. 
Bij de opleving van de Regionale Afdelingen en de Secties van enkele jaren geleden, heeft het 

Bestuur wel de vrees gehad dat dit ten koste zou kunnen gaan van de belangstelling voor de 
landelijke "kistjesdag". Gelukkig bleek dat niet het geval. Het Bestuur hoopt dat de NEV- 
Secties op deze vergadering ook weer kort iets kunnen laten horen van de activiteiten binnen 
de secties (SNELLEN, EVERTS, Diptera werkgroep, Mieren-werkgroep, Aculeata-werk- 
groep). Mogelijk kan de Macro-Lepidoptera sectie-in-oprichting op deze bijeenkomst iets mel¬ 
den over de plannen? 
De praatjes worden gewoonlijk pas aan het begin van de bijeenkomst aangemeld d m v. een 
formulier dat de secretaris zal laten circuleren. Wilt u s.v.p. wel meteen bij binnenkomst melden 
dat u wilt rapporteren en wilt u dan aangeven of u een kistje wilt laten rouleren of dia's wilt 
presenteren. Personen die iets met de NEV-MACROVIDEO willen laten zien, dienen aan het 
begin (of vooraf) even contact op te nemen met Kees Zwakhals. Voor de verslaglegging is het 
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handig voor de secretaris als u na uw verhaal enkele geschreven notities over uw presentatie 
kunt inleveren (in ieder geval met de namen van behandelde soorten etc.). 
Het Bestuur zal van de gelegenheid gebruik maken voor het doen van enkele belangrijke mede¬ 
delingen over het reilen en zeilen van de Vereniging. U kunt elders in deze aflevering lezen dat 
er binnenkort ingrijpende wijzigingen in het NEV-Bestuur zullen plaats vinden. 
We weten dat niet alleen het Bestuur veel waarde hecht aan de traditie van de Kistjesdag, veel 
leden vinden dit de belangrijkste NEV-activiteit. KOMT DUS ALLEN! ! ! Door de deelname 
van veel actieve leden kunnen we de oude en belangrijke traditie van de kistjesdag in stand 
houden! 
Vanuit de hal van het NS-station Utrecht CS kan men overdekt naar het Beatrixgebouw van de 
Jaarbeurs lopen. Parkeerruimte in parkeergarage Jaarbeursplein. Het zaalnummer is aangege¬ 
ven op het mededelingenbord in de hal van het gebouw. De lunch kan in het zelfbedienings¬ 
restaurant gebruikt worden of in één van de vele restaurants of snackbars in de nabije omge¬ 
ving. 

BESTUURSVERKIEZING OP DE ALGEMENE VERGADERING IN 
APRIL 1998 

Tijdens de eerstvolgende Algemene Vergadering, op de Lentevergadering van 25 april a.s., 
zullen de huidige voorzitter, J. Krikken, en de secretaris, M.J. Sommeijer, hun bestuursfuncties 
neerleggen. Bestuurslid P Koomen is statutair verplicht af te treden, maar stelt zich herkies¬ 
baar. Volgens de statuten dient de voorzitter als zodanig door de algemene vergadering te 
worden gekozen, terwijl de overige bestuursfuncties door het bestuur onder de gekozen be¬ 
stuursleden worden verdeeld. Als P. Koomen wordt herkozen, heeft het bestuur het voorne¬ 
men om hem de secretariaatsfunctie over te laten nemen. Zijn huidige taak als organisator van 
de Zomerbijeenkomsten zal dan door het derde nieuw te kiezen bestuurslid overgenomen wor¬ 
den. 
Het Bestuur stelt na rijp beraad, met intern en extern overleg, de volgende kandidaten voor: 

1. voor het voorzitterschap: J. van Tol en E.J. van Nieukerken; 
2. als bestuurslid: P. Koomen en W. van Steenis; 
3. als bestuurslid: O. Vorst en J. Huijbregts. 

Zoals statutair is vastgelegd, worden er voor elke vacature twee kandidaten voorgesteld. 
Iedere tien leden kunnen schriftelijk andere kandidaten voor deze vacatures voorstellen, mits 
hierbij een bereidverklaring wordt overlegd van de betrokken kandidaten. Een dergelijk voor¬ 
stel moet vier weken vóór de vergadering bij het secretariaat binnen zijn. 
De verdere agenda voor de Lentevergadering vergadering zal in het volgende Verenigings- 
nieuws bekend worden gemaakt. 

CONTACTPERSONEN EN ACTIVITEITEN 
VAN AFDELINGEN EN SECTIES 

EVERTS, B. Drost, Lingedijk 35, 4014 MP Wadenoijen 0344-641440 
28 februari, workshop & cursus "hoe determineer ik een kortschiïd?"; 
9 mei, voorjaarsexcursie; 
4-6 september, weekendexcursie; 
21 november, workshop. 

MIERENWERKGROEP-NEV, GR van Hengel, Julianaln. 197, 3722 Bilthoven, 030- 

11 
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2287134 
SNELLEN, Rob Schouten, Jan Wolkerslaan 28, 2343 BK Oegstgeest, 071-5173015 

Vooijaarsbijeenkomst in Lexmond 14 Maart 1998. 
DEPTERA SECTIE, Th. Zeegers, Weegschaalstraat 207, 7521 CH Enschede 053-4335284 

28 maart, Diptera-dag; 
Het Diptera-weekend zal in 1998 worden gehouden in Zeeuws-Vlaanderen. 

Afd. Noord, H.A. Bijl, Wimerts 69, 9204 GS Drachten, 0512-520986 
Winterbijeenkomst, 25 januari 1998, Leeuwarden; 
Voorjaarsbijeenkomst, 22 maart 1998, Groningen. 

Afd. Oost, Theo Zeegers, Weegschaalstraat 207, 7521 CH Enschede 053-335284 
Bijeenkomsten steeds op zaterdagmorgen in de "Tropische Landbouwschool" te Deventer, 
aanvang: 0930 u. Bijeenkomsten in 1998: 17 januari en 7 maart. 

Afd. Zuid, Dré Teunissen, Strausslaan 6, 5251 HG Vlijmen 073-5114657 
Najaarsbijeenkomst in Maastricht op 1 november 1997. In 1998: 7 maart en 7 november. 

Afd. Noord-Holland/Utrecht, B.Brugge, PI. Middenl.64, 1018DH Amsterdam 020-5256258 
Vergaderingen in kantine van PI. Middenlaan 64, aanvang 2000 u.; deur open om 1930, NB 
betaald parkeren. 18 februari, afdelingsbijeenkomst. NB. op de bijeenkomst in oktober is 
besloten om het aantal bijeenkomsten te beperken. Zodoende komt de maart-bijeenkomst te 
vervallen. 

Afd.Zuid-Holland, R.TA. Schouten, J. Wolkerslaan 28, 2343 BK Oegstgeest 071-5173015 
(na 19:00 uur) 

Bijeenkomsten in de Geweienzaal van het NNM, Raamsteeg 2, Leiden, aanv. 20:00 uur. 

Coördinatoren van secties en afdelingen worden dringend verzocht om de data van 
activiteiten z.s.nt door te geven aan de secretaris. Let op, er is niet elke maand een 
aflevering van VRNS, dus graag activiteiten tijdig plannen en gaarne rekening houden met 
de Landelijke vergaderingen (gaarne deze ook in uw lijsten vermelden). 

TWEEDE AANKONDIGING VERKOOPLIJST 
ENTOMOLOGISCHE BOEKEN NR. 1 

In de vorige EB werd reeds aangekondigd dat tijdens het catalogiseerproject van de bibliotheek 
van de NEV enkele honderden dubbele entomologische publicaties uit de bibliotheek verwij¬ 
derd zijn. Deze publicaties worden verkocht ten behoeve van het boekenfonds. Een deel van de 
publicaties is inmiddels al verkocht in reactie op de vorige aankondinging. De lijst van de nog 
beschikbare publicaties ligt ter inzage in de leeszaal van de bibliotheek. Als U een lijst per post 
wilt ontvangen, stuurt U dan een enveloppe met Uw eigen adres, en gefrankeerd met f 1,60, 
naar Bibliotheek NEV, t.a.v. J.P.Duffels, Plantage Middenlaan 64, 1018 DH, Amsterdam. In 
deze enveloppe wordt U de lijst opgestuurd. Als U de lijst per e-mail wilt ontvangen, kunt U 
een berichtje sturen aan: duffels@bio.uva.nl Het verschijnen van lijst 2 zal ook in het vereni- 
gingsnieuws worden aangekondigd. 

SOFTWARE VOOR BIOLOGEN 

Kees Zwakhals onderhoudt het contact tussen de NEV-leden en de ontwikkelaars van het on¬ 
dertussen "wereldberoemde" NEV-programma ORDE. We ontvingen van hem het volgende 

iii 
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bericht. Wie toegang heeft tot het "web" en op zoek is naar biologische software zou eens kun¬ 
nen gaan kijken bij "chez marco", de zeer uitgebreide en fraai vormgegeven site van Marco 
Bleeker. Het adres daarvan is: http://www.euronet.nl/user/mbleeker/ Hier vindt men (verwij¬ 
zingen naar) allerlei software die voor biologen van belang zou kunnen zijn. Daarbij kan het 
gaan om veldbiologie, determinatie, statistiek, collectiebeheer enz. Ook over opslag van faunis- 
tische gegevens vindt men hier informatie van heel eenvoudig onder DOS tot geavanceerd 
onder Windows, zoals bijv. ORDE. 
C. J. Zwakhals, e-mail: c.j.zwakhals@fys.ruu.nl 

OVERLIJDENSBERICHTEN 

Op 28 oktober j.l. is op 80-jarige leeftijd, na een kort ziekbed, overleden Jan Hendrik 
Woudstra. Hij was lid van de NEV sedert 1952, en bestudeerde vooral de wantsen en cicaden. 
In de laatste jaren kregen ook de Psylliden zijn aandacht. Zijn goede kennis van de Nederlandse 
wantsen- en cicadenfauna kwam goed van pas bij de inventarisaties van natuurgebieden. Na 
zijn pensioen raakte hij door verzamelreizen naar Spanje en de Canarische eilanden steeds meer 
geïnteresseerd in de Europese fauna. Als honorair medewerker van het Zoölogisch Museum te 
Amsterdam heeft hij zich met veel toewijding en kennis van zaken toegelegd op de determina¬ 
tie van de binnenkomende collecties wantsen en cicaden. Mede dankzij zijn inzet heeft het mu¬ 
seum een soortenrijke, goed gedetermineerde en aantrekkelijk ogende verzameling wantsen en 
cicaden van Europa. 

Jan Jacob Laarman is overleden op 23 november. Hij was als parasitoloog emeritus hoogleraar 
van de UVA en heeft vele projecten in het buitenland uitgevoerd. Prof. Laarman was een trou¬ 
we deelnemer aan de Entomologendagen van SETE/NEV. Het speciale onderwerp Malaria 
stond door zijn toedoen op het programma van de onlangs gehouden Entomologendag 1997. 
Hij heeft zich ingespannen om dit onderdeel te laten zijn van de herdenking in Nederland van 
de 100 jaar geleden gedane ontdekking van de entomologische achtergrond van de versprei¬ 
ding van malaria. 

ANDERE ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN 

- Willy de Prins schrijft ons over het XIth European Congress of Lepidopterology. Dit wordt 
gehouden 22-26 maart 1998 te Malle, België. Informatie: Dr. Ugo Dall'Asta, Kon. Museum 
voor Centraal Afrika, B-3080 Tervuren, België. 

- Mw. Charlotte Drijber heeft een sinds maart 1997 een winkeltje in decoratieve 
insectenvitrines geopend: Bugs & Butterflies, Bloemgracht 169, 1016 KN Amsterdam. 

- Te koop (o a. advertenties van enkele maanden geleden): 
- Bij Ron Beenen, Marsburg 13, 3437 GN Nieuwegein, Tel. 030-604 1415: Jaargangen 

van PHEGEA. 
- Bij A. Kuijl, Kuiperstraat 55, 6921 GK Duiven, Tel. 0316-26 7747: Een serie 

entomologische boeken. 
- Via Yde Jongema, Wageningen, bij Dirk Prins, Asterstraat 3, 3911 WE Rhenen, Tel. 

0317-614282: 40 insectendozen 40X50 ("Didden type"). 
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verdere verspreiding in meer noordelijke rich¬ 

ting. Mogelijk heeft zich gelijktijdig een twee¬ 

de, meer oostelijk gelegen, migratie voorge¬ 

daan langs en door Limburg en heeft een deel 

hiervan Groningen bereikt. Dit zou verklaren 

waarom er een zone van lagere aantallen 

dwars door Midden-Nederland loopt. Een 

groot deel van de Zeeuwse migrantenstroom is 

vermoedelijk naar Groot-Brittannië afgebo¬ 

gen. Een aanwijzing hiervoor vormen de enor¬ 

me aantallen die in deze periode op diverse 

plaatsen bij onze westerburen werden waarge¬ 

nomen: “This year is a lepidopterist’s dream. I 

think it is going to be the biggest influx in li¬ 

ving memory”, aldus Sandra Bell van het 

Butterfly Project in Kew Gardens (Anony¬ 

mous, 1996; B. Vanholder, Internetgegevens). 

De massale oostelijke migratie is te volgen tot 

in Scandinavië, waar begin juni enorme aan¬ 

tallen distelvlinders werden gemeld: “The 

number in June was possibly the highest ever 

recorded in Sweden” (N. Ryrholm, schriftelij¬ 

ke mededeling). 

De tweede generatie, vermoedelijk voor 

een groot deel bestaande uit hier opgegroeide 

dieren, kwam vanaf 26 juli op gang. De aan¬ 

tallen stegen geleidelijk en resulteerden in een 

meer gespreide piek, waarin op 4 augustus 

3.092 en op 9 augustus 4.100 exemplaren wer¬ 

den geteld. Het hoge aantal op 4 augustus was 

voornamelijk afkomstig uit Petten (Noord- 

Holland), waar Natuurorganisatie De Wind¬ 

breker langs de Hondsbossche Zeewering 

ruim 2.100 distelvlinders telde. Nog de hele 

maand augustus konden distelvlinders talrijk 

op vlinderstruiken (Buddleia sp.) en andere 

bloemen gezien worden, maar de aantallen na¬ 

men geleidelijk af en na 9 september werden 

geen grote aantallen meer gezien. Het laatste 

exemplaar werd op 1 november te Muiderberg 

(Noord-Holland) (A. van Tuijl) waargeno¬ 

men. De verdeling van waarnemingen van de 

tweede generatie in ons land werd niet gety¬ 

peerd door migratie, maar toonde aan dat 

overal in ons land nakomelingen opgroeiden. 

Toch waren de totalen in het westen van het 

land het grootst, al waren de verschillen niet 

groot. In Noord-Holland werden in deze pe¬ 

riode 8.567 vlinders geteld, in Zuid-Holland 

6.837 en in Zeeland 5.582 stuks. Uit de andere 

provincies werden iets lagere aantallen ge¬ 

meld. Ook in Groot-Brittannië kwamen de na¬ 

komelingen in het gehele land voor. Roy 

Taylor (Royal Society for the Protection of 

Birds) voorspelde, na gezien te hebben dat vo¬ 

gels zich massaal tegoed deden aan de poppen 

van de distelvlinders: “There will be an ama¬ 

zing hatch any moment” (Anonymous, 1996) 

en hij had gelijk. Op elke vlinderstruik (Budd¬ 

leia sp.) konden in Groot-Brittannië in augus¬ 

tus enige honderden distelvlinders geteld wor¬ 

den, tezamen met enkele atalanta’s en 

dagpauwogen (Inachis io (Linnaeus)) (R. de 

Vos). 

Over het hele jaar bezien blijken in Zeeland 

met 16.700 distelvlinders de meeste waarne¬ 

mingen te zijn gedaan, terwijl in Zuid- en 

Noord-Holland ongeveer 10.000 distelvlin¬ 

ders werden geregistreerd. Opvallend is het 

relatief kleine aantal dat in Friesland werd 

waargenomen, ondanks het intensieve waar¬ 

nemen in deze provincie. Het gebrek aan 

waarnemers is er in de provincies Flevoland 

en Utrecht vrijwel altijd debet aan dat uit deze 

delen van het land veel kleinere aantallen wor¬ 

den gemeld. 

Evenals in Groot-Brittannië werden ook in 

ons land vele rupsen gevonden, al waren hier 

de aantallen kennelijk lager. De meeste vond¬ 

sten (228) werden in juli op diverse plaatsen in 

Friesland gedaan (mw A. Hoornveld-Jouks- 

ma). B. van As vond op 9 juli 40 exemplaren 

te Vlaardingen. Verder kwamen er meldingen 

uit Groningen, Drenthe, Utrecht en Limburg. 

Issoria lathonia (Linnaeus) 

Van de kleine parelmoervlinder melden we 

uitsluitend waarnemingen van zwervers die 

zich ver buiten hun biotoop hebben gewaagd. 

Eén wel zeer ver “afgedwaald” exemplaar 

werd op 20 augustus op de St. Pietersberg 

(Limburg) waargenomen (K. Alders). 

Lampides boeticus (Linnaeus) 

De zeldzame Lampides boeticus is nog maar 

vier keer eerder uit ons land vermeld. De eer- 
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ste drie exemplaren, respectievelijk uit 1964 

(Middelharnis) (Zuid-Holland), 1967 (Nijme¬ 

gen) (Gelderland) en 1985 (Korenburgerveen) 

(Gelderland), zijn in het veld gevangen en be¬ 

treffen vermoedelijk migranten. Van de laatste 

vlinder uit 1987 (Muiden) (Noord-Holland) is 

bekend dat hij in de buurt van groente en fruit 

in een supermarkt is gevangen, en het betrof 

dan ook ongetwijfeld een geïmporteerd dier. 

Dit is ook het geval met het exemplaar dat op 

12 juni 1996 in het magazijn van een super¬ 

markt in Vlissingen (Zeeland) werd aangetrof¬ 

fen tussen containers met meloenen uit 

Spanje. Het betrof een vleugellam dier met on¬ 

volledig opgepompte vleugels (A. Baaijens). 

Voor de volledigheid wordt dit vijfde exem¬ 

plaar voor Nederland hier toch vermeld. 

Cyclophora puppillaria (Hübner) 

In 1995 werd het hoogste aantal van 19 waar¬ 

genomen exemplaren van deze zeldzame trek- 

vlinder gemeld. Ditmaal werd slechts één 

exemplaar van Cyclophora puppillaria ge¬ 

zien, op 28 augustus te Holten (Overijssel) (N. 

Elfferich). Tussen 1976 en 1995 werd deze 

vlinder niet in Nederland waargenomen. 

Rhodometra sacraria (Linnaeus) 

Ook van de zeldzame Rhodometra sacraria 

werd slechts één exemplaar gemeld. Het be¬ 

treft bovendien een ongebruikelijk vroege 

waarneming: op 26 april zag M. Sonnemans te 

Meijel (Limburg) een vers exemplaar op zijn 

vanglaken komen. Meestal worden exempla¬ 

ren van de tweede generatie in Nederland ge¬ 

zien. 

Orthonama obstipata (Fabricius) 

Vindplaatsen: Fr.: Nij Beets; Gdl.: Twello; NH.: Weesp; 

ZH.: Oostvoorne; Zl.: Groot-Abeele, Haamstede, Kort- 

gene. 

In totaal werden in 1996 11 exemplaren van 

Orthonama obstipata geteld. Sinds 1969 wer¬ 

den niet meer zoveel vlinders van deze soort 

gezien. De in dat jaar waargenomen 70 exem¬ 

plaren vormden tevens het hoogste jaartotaal 

voor O. obstipata. Het eerste exemplaar werd 

gevangen op 10 juli te Kortgene (J. van 

Vuure), het laatste, vrij laat en lang na de an¬ 

dere waarnemingen, op 22 oktober te Nij 

Beets (H. J. & D. Meijer). Alle exemplaren 

werden op licht gevangen. 

Saturnia pyri (Denis & Schiffermüller) 

In juni (exacte datum onbekend) werd in 

Barchem (Gelderland) door spelende kinderen 

een exemplaar van de grote nachtpauwoog ge¬ 

vonden. Het is het vierde exemplaar dat tot nu 

toe in ons land is waargenomen. Vorig jaar 

werd ook al een exemplaar gevonden, toen in 

Dronten (Flevoland). Als de foto, die in diver¬ 

se dagbladen is afgebeeld, het bewuste exem¬ 

plaar betreft, is het een zeer verse vlinder en 

dan kan worden betwijfeld of het dier op eigen 

kracht Nederland heeft bereikt. Het is moge¬ 

lijk dat een vlinderkweker dit en misschien 

meerdere exemplaren heeft losgelaten. 

Agrius convolvuli (Linnaeus) 

Vindplaatsen: Fr.: Drachten, Hoornsterzwaag, Lemmer, 

Midsland (Terschelling); FL: Almere; NH.: Muiderberg, 

Overveen; ZH.: Alphen aan de Rijn; ZL: Kloosterzande, 

Kortgene, Krabbendijke, Nieuwvliet, Terneuzen. 

Vergeleken met de voorgaande zeven jaar was 

1996 een bijzonder slecht jaar voor de winde- 

pijlstaart. Slechts dertien vlinders werden 

waargenomen. De eerste twee exemplaren 

verschenen op 29 juni te Nieuwvliet (G. 

Prang). De derde en laatste vertegenwoordiger 

van de eerste generatie werd op 4 juli gemeld 

uit Kloosterzande (Vlinderwerkgroep Oost- 

Zeeuws Vlaanderen). Op 23 juli verscheen 

een exemplaar van de tweede generatie te 

Krabbendijke (De Vlinderstichting) en op 22 

oktober werd het voor deze soort zeer beschei¬ 

den seizoen met een vondst te Nieuwvliet af¬ 

gesloten waar het begon. 

Slechts vier rupsen werden gemeld: twee te 

Lemmer (datum helaas onbekend) (R. van de 

Kloet), één op 26 augustus te Hoornsterzwaag 

(mw J. Sinnema) en drie dagen later tenslotte 

één te Muiderberg (A. van Tuijl). 
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Acheronîia aïropos (Linnaeus) 

Vindplaatsen: Ov.: Steenwijk; Gdl.: Oldebroek; NH.: 

Beverwijk, Oosterland, Oosthuizen; ZL: Groede, Oost- 

Souburg, Ossenisse, Paal. 

In 1996 werden acht vlinders gemeld, het eer¬ 

ste exemplaar op 11 juli te Beverwijk (De 

Vlinderstichting) en het laatste in september 

(exacte datum onbekend) te Ossenisse (Vlin- 

derwerkgroep Oost-Zeeuws Vlaanderen). De 

enige rupsenmelding komt uit Oldebroek van 

10 september (J. Slot). 

Macroglossum stellatarum (Linnaeus) 

Evenals in het vorige jaar werden er in 1996 

veel kolibrievlinders gezien en werden er niet 

minder dan 195 exemplaren geteld. Ditmaal 

werden echter geen overwinteraars gezien. De 

eerste waarnemingen zijn weliswaar reeds van 

april, maar de waarnemingen besloegen een 

vrijwel aanééngesloten periode en het betrof 

daarom vermoedelijk migranten. Het eerste 

exemplaar werd op 18 april te Arnhem (mw H. 

Huibers-Van Neck) waargenomen, het tweede 

een week later, op 25 april te Walsoorden 

(Zeeland) (Vlinderwerkgroep Oost-Zeeuws 

Vlaanderen). Zoals bij deze soort gebruikelijk, 

werden er over het hele land vrijwel nooit 

meer dan enkele exemplaren per dag gezien, 

maar een uitzondering hierop vormde 10 juni, 

toen er zeven exemplaren werden geteld. 

Rond deze datum was ook de piek van de eer¬ 

ste generatie, maar in de derde decade van ju¬ 

ni zakten de aantallen snel. De tweede genera¬ 

tie werd waargenomen vanaf eind juli en 

vertoonde begin september een piek. Op 22 

oktober werd het laatste exemplaar genoteerd 

te Hulst (Zeeland) (E. Taelman). De meeste 

vlinders (108) werden in Zeeland waargeno¬ 

men. In Noord-Holland waren dat er slechts 

29 en in andere provincies was het aantal nog 

lager. In Overijssel, Flevoland en Utrecht 

werd deze soort niet gezien. Slechts zelden 

worden rupsen gemeld, maar op 3 september 

werden te Alblasserdam (Zuid-Holland) door 

T. Kleijn vier rupsen gevonden. 

Daphnis nerii (Linnaeus) 

Dit is inmiddels het derde jaar op rij dat mel¬ 

ding wordt gemaakt van een oleanderpijl- 

staart. In de eerste decade van juni werd te 

Zevenhuizen (Zuid-Holland) door M. Schef¬ 

fers een vlinder op een muur aangetroffen. 

Deze vindplaats bevindt zich hemelsbreed on¬ 

geveer 24 kilometer van de plaats waar vorig 

jaar te Honselersdijk een exemplaar in een 

schuur werd gevonden door J. Scheffers in de 

buurt van een warenhuis met oleanderplanten, 

waarop een volgroeide rups was gevonden. 

Mogelijk bestaat er een verband tussen beide 

vondsten. 

Catocala fraxini (Linnaeus) 

Het is lang geleden dat er meer dan één blauw 

weeskind in één jaar werd gezien. Ook werd 

deze zeldzame trekvlinder niet elk jaar waar¬ 

genomen. We moeten terug tot 1956 (vier 

exemplaren) om een hoger aantal te vinden 

dan de drie vlinders van dit jaar. We werden 

dan ook heel enthousiast opgebeld door de 

Vlinderwerkgroep Friesland toen er kort ach¬ 

ter elkaar twee vlinders in Friesland werden 

gevonden, respectievelijk op 8 september te 

Hemrik (mw J. Sinnema) en op 13 september 

te Dokkum (fam. Van de Weg). Bovendien 

werd er eerder in het jaar in juli (datum onbe¬ 

kend) door een tuinder in Heerhugowaard een 

“hele grote vlinder” gezien bij een buiten¬ 

lamp, die met behulp van een insektengids als 

blauw weeskind werd gedetermineerd (K. 

Kaag). 

Autographa gamma (Linnaeus) 

Nog nooit sinds de start van de trekvlinderre- 

gistratie is de gamma-uil in ons land zo talrijk 

geweest als in 1996. Er was sprake van een 

uniek fenomeen. Zowel de eerste als de twee¬ 

de generatie liet zich massaal zien, wat enige 

spectaculaire waarnemingen opleverde. Het 

seizoen begon zeer plotseling voor de gamma- 

uil. Er werden geen overwinteraars gemeld, 

maar de vlinders waren wel plotseling in grote 

aantallen aanwezig. Het eerste exemplaar ver- 
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scheen op 6 april te Meijel (Limburg) (M. 

Sonnemans). De tweede waarneming betrof 

direct 162 exemplaren op 9 april te Ameron- 

gen (Utrecht) (H. Bosma) en op 17 april wer¬ 

den nog eens 60 vlinders geteld te IJzevoorde 

(Gelderland) (J. Zwier). Opvallend is dat op 

dezelfde data en vindplaatsen eveneens grote 

aantallen distelvlinders werden geteld. Het 

mooie weer in deze periode heeft ongetwijfeld 

een grote impuls gegeven aan de migratie van 

beide soorten, maar het is opvallend dat dit 

niet overal in Nederland op dezelfde schaal 

werd opgemerkt. Na deze periode werden 

overal waarnemingen gedaan, hoewel het 

steeds kleine aantallen betrof. Een duidelijke 

toename in aantallen was vanaf 26 mei te be¬ 

speuren en de eerste generatie bereikte haar 

piek, evenals bij de distel vlinder, op 10 juni 

met in totaal 18.997 waargenomen exempla¬ 

ren. Vermoedelijk door een sterke tempera¬ 

tuurdaling in de tweede helft van juni, was het 

echter snel gedaan met de grote aantallen. 

Tussen 17 juni en 8 augustus werden vrij be¬ 

scheiden aantallen vlinders geteld. Dat er een 

massale tweede generatie zou volgen was na¬ 

tuurlijk te verwachten, maar vermoedelijk is 

tijdens die periode ook sprake geweest van 

een omvangrijke nieuwe migratie. 

Na een periode met aanhoudende noorden¬ 

wind lag op 14 augustus het Noordzeestrand 

van Terschelling over de gehele lengte be¬ 

zaaid met miljoenen dode aangespoelde gam- 

ma-uiltjes (P. Zumkehr). De Nederlandse 

Zeevogelgroep (NZG) heeft op 16 en 17 au¬ 

gustus op dit eiland een schatting gemaakt en 

kwam uit op zo’n 2,5 miljoen vlinders (C. 

Camphuysen). Maar ook op Ameland en 

enkele andere Waddeneilanden zijn grote aan¬ 

tallen dode vlinders aangetroffen, zoals in ver¬ 

schillende dagbladen werd vermeld (mede¬ 

deling J. Zwier, K. Alders). Het totaal aantal 

vlinders zal dus nog vele malen groter zijn ge¬ 

weest. In dit overzicht houden wij echter het 

geschatte (en gemelde) totaal aan. Behalve 

gamma-uilen bleken ook enkele distelvlin¬ 

ders, dagpauwogen en atalanta’s op het strand 

aangespoeld te zijn, maar de aantallen van de¬ 

ze vlinders waren gering (NZG). Als we de 

aangespoelde vlinders niet meetellen, volgde 

de piek van de tweede generatie iets later, op 

16 augustus met totaal 25.293 exemplaren, 

voor het grootste deel gevormd door de waar¬ 

neming van 20.000 gamma’s in de Thoorn- 

polder (Noord-Brabant) (P. Meininger). Di¬ 

rect erna trad er een geleidelijke daling op in 

de aantallen, maar op 2 september werden in 

het hele land plotseling weer grote aantallen 

gamma’s gezien, in totaal 7.745 exemplaren. 

Door een sterke temperatuurdaling werden na 

5 september geen grote aantallen meer waar¬ 

genomen. Toch werden nog tot in november 

regelmatig gamma-uilen gemeld, de laatste op 

10 november te Groot-Abeele (Zeeland) (A. 

Baaijens). 

Ook zonder de miljoenen aangespoelde 

vlinders mee te tellen werden de meeste waar¬ 

nemingen in Friesland gedaan (62.886 stuks), 

vrijwel evenveel als in Noord-Brabant 

(62.339). Ook in Noord-Holland en Zeeland 

zijn grote aantallen gezien, respectievelijk 

46.510 en 40.215 stuks. Uit alle provincies 

kwamen meldingen, waarbij het geringe aan¬ 

tal van 341 vlinders uit Flevoland duidelijk 

een gevolg is van het gebrek aan waarnemers 

aldaar. Er zijn in 1996 vele meldingen ge¬ 

daan van schade aan gewassen door rupsen 

van de gamma-uil. De Plantenziektenkundige 

Dienst (PD) ontving in het voorjaar melding 

van aanzienlijke aantasting van maïs {Zea 

mays L.) in Baarle-Nassau (Noord-Brabant) 

en Exloo (Drenthe). Volgens de PD zijn pro¬ 

blemen met rupsen in maïs ongebruikelijk en 

is hiertegen ook geen bestrijdingsmiddel toe¬ 

gelaten. In Rolde (Drenthe) werden aardappel¬ 

planten (Solanum tuberosum L.) aangetast 

door rupsen van de gamma-uil. Bovendien 

kwamen er meldingen bij de PD binnen van 

rupsen op sla (Lactuca sp.) en diverse “on¬ 

kruiden” en uit kassen op Gerbera sp. en 

Ficus sp. (B. Aukema, Plantenziektenkundige 

Dienst, schriftelijke mededeling). Slechts één 

melding kwam binnen van een pop, gevonden 

te Arnhem op 8 oktober (A. Alberts). 

Syngrapha interrogationis (Linnaeus) 

Sinds 1984 werd van de uiterst zeldzame 

Syngrapha interrogationis in Nederland geen 
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melding meer gemaakt. In 1996 werden echter 

twee exemplaren waargenomen, het eerste op 

16 augustus in de Korverskooi (Texel, Noord- 

Holland) (E. van der Spek) en het tweede een 

dag later te Weesp (Noord-Holland) (A. van 

Tuijl). Dat beide vangsten kort na elkaar volg¬ 

den en in de noordelijke helft van het land zijn 

gedaan, kan wijzen op een migratie vanuit 

Noord-Duitsland of Scandinavië. Enkele we¬ 

ken hiervoor werden migranten van deze soort 

gesignaleerd op het eiland Öland (Zuidoost- 

Zweden) (N. Ryrholm, schriftelijke medede¬ 

ling). Bovendien stond er in deze periode een 

noordenwind en vallen de data samen met het 

hoogtepunt van de migratie van de gamma-uil. 

Onze zuiderburen hebben geen melding van 

Syngrapha interrogationis binnengekregen 

(Vanholder, 1997). 

Chrysodeixis chalcites (Esper) 

Vindplaatsen: Gdl.: Bennekom, Drempt; ZH.: Berkel, 

Leidschendam, Naaldwijk, Staelduin, Vlaardingen; Lbg.: 

Meijel, Steijl, Venray. 

Vanaf 1989 is Chrysodeixis chalcites bij de re¬ 

gistratie betrokken en sindsdien zijn de waar¬ 

genomen aantallen nooit onder de 100 geko¬ 

men. Een jaartotaal van slechts 24 vlinders in 

1996 is daarom laag te noemen, mede gezien 

de ogenschijnlijk gunstige omstandigheden 

die er dit jaar voor migranten waren. Een mo¬ 

gelijke oorzaak voor deze terugval is niet aan 

te geven. Meer dan de helft van de vlinders 

werd in de buurt van kassencomplexen gevon¬ 

den en zijn dus mogelijk daaruit ontsnapt. 

Andere exemplaren zijn mogelijk wel echte 

migranten. Het eerste exemplaar werd op 17 

augustus waargenomen te Meijel (M. Sonne- 

mans), waarna de waarnemingen elkaar snel 

opvolgden. De laatste vangst in deze periode 

werd op 30 september gedaan te Naaldwijk (I. 

Scheffers), maar op 12 december werd te 

Bennekom een exemplaar buiten uit een pop 

gekweekt, die eerder in een tuin was gevonden 

(mededeling F. Bink, via I. Burgers). Deze 

dag was nota bene de eerste koude dag van de 

winter 1996/1997. 

Heliothis peltigera (Denis & Schiffermüller) 

Vindplaatsen: Ov.: Zuidloo; Gdl.: Drempt, Twello, We- 

zep; Utr.: Doom; NH.: Muiderberg, Petten; ZH.: Hendrik 

Ido Ambacht, Vlaardingen; Zl.: Groot-Abeele, Hulst, 

Kortgene, Nieuwvliet, St. Jansteen; Lbg.: Gulpen, 

Wrakelberg. 

De laatste jaren rees het vermoeden dat geïm¬ 

porteerde dieren van deze soort vaak voor mi¬ 

granten worden aangezien. Het grote aantal 

waarnemingen in 1996, het hoogste totaal 

ooit, en het verloop van de waamemingsdata 

en vindplaatsen wijzen ditmaal echter op het 

tegendeel. Het eerste exemplaar werd op 12 

juni te Twello in een lichtval aangetroffen (J. 

Wolschrijn), waarna een vrijwel aaneengeslo¬ 

ten reeks van waarnemingen volgde. Met na¬ 

me de periode tussen 12 en 20 juli is interes¬ 

sant, omdat toen bijna op elke dag één of twee 

exemplaren in een lichtval te Kortgene werden 

gevangen (J. van Vuure). De meeste vlinders 

werden in de derde decade van augustus ge¬ 

zien. De vrijwel continue reeks waarnemingen 

stopte op 5 september met een exemplaar te 

Muiderberg (A. van Tuijl), maar op 27 sep¬ 

tember volgde nog een late waarneming te 

Petten (De Windbreker). Zoals gebruikelijk 

voor deze soort werden de meeste exemplaren 

(13) in Zeeland gevonden. In de andere pro¬ 

vincies werden slechts enkele vlinders geteld. 

Opvallend is het ontbreken van waarnemingen 

uit het noorden van Nederland. 

Heliothis nubigera Herrich-Schäffer 

In het trekvlinderverslag van 1995 (De Vos & 

Rutten, 1996b) werd bij Helicoverpa armige- 

ra tevens melding gemaakt van een rupsen¬ 

vondst van de bij ons “inheemse” soort 

Heliothis nubigera. De melding van de soort 

was juist, de mededeling dat het om een in¬ 

heemse soort gaat echter niet. Heliothis nubi¬ 

gera is zelfs een zeer zeldzame trekvlinder, 

die maar enkele malen in Nederland is waar¬ 

genomen. Lempke (1966) vermeldt een zoge¬ 

naamde forma condolens van Heliothis pelti¬ 

gera uit 1964, gevangen te Bunde (Limburg). 

Later, in de corrigenda van Supplement 13 

(Lempke, 1967), blijkt dit in werkelijkheid het 
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tweede uit Nederland bekende exemplaar van 

H. nubigera te zijn. In de collectie van het 

Zoölogisch Museum te Amsterdam blijkt nog 

een ouder exemplaar aanwezig te zijn uit 

1958, gevangen te Hoorn (Noord-Holland). 

Voorts werd in 1969 een derde exemplaar ge¬ 

vangen te Oosthuizen (Noord-Holland) door 

W. van Rooijen. Het is een trekvlinder die uit 

het mediterrane gebied afkomstig is, maar zel¬ 

den noordelijke streken bezoekt. 

De vondst door H. Nagel in 1995 van een 

rups van H. nubigera tussen drie rupsen van 

Helicoverpa armigera in een bos anjers, is dus 

wel bijzonder, hoewel het ongetwijfeld een 

geïmporteerd dier geweest zal zijn. Anjers 

worden vaak geïmporteerd uit Kenia, Israël, 

Marokko en Spanje (De Vos & Rutten, 

1996a). Voor zover ons bekend is dit het vier¬ 

de exemplaar in Nederland. 

Helicoverpa armigera (Hübner) 

Er zijn geen veldwaarnemingen van Helico¬ 

verpa armigera bij ons binnengekomen. Wel 

werden wederom rupsen gevonden in peul¬ 

vruchten. Ditmaal in sperziebonen uit Egypte, 

waaruit in april een vlinder werd gekweekt, en 

in zogenaamde “Sugar snaps” uit Zimbabwe, 

welke in september en oktober vlinders ople¬ 

verden. De vondsten werden alle gedaan in 

een supermarkt te Vlissingen (Zeeland) (A. 

Baaijens). Ook in geïmporteerde bloemen 

werden rupsen gevonden (B. Aukema, Plan- 

tenziektenkundige Dienst, schriftelijke mede¬ 

deling): 30 onderscheppingen op anjer (Dian- 

thus spec.) uit Kenia en incidenteel op 

dezelfde waardplant uit Israël, Marokko, 

Turkije en Zimbabwe. Tevens werden rupsen 

aangetroffen op Pelargonium sp. afkomstig 

van de Canarische Eilanden, Frankrijk, Portu¬ 

gal en Zuid-Afrika. 

Spodoptera exigua (Hübner) 

In 1996 werden niet minder dan veertien 

exemplaren van Spodoptera exigua waargeno¬ 

men. Sinds 1962, toen 227 exemplaren wer¬ 

den geteld, werd dit aantal niet meer bereikt. 

Alle vlinders zijn met behulp van licht gevan¬ 

gen, het eerste exemplaar op 25 juli te 

Ouddorp (K. Huisman) en vervolgens nog 

eens twee vlinders aldaar op 29 juli en 7 au¬ 

gustus. J. Wolschrijn trof een exemplaar aan 

in zijn vlinderval te T well o op 14 augustus. De 

meeste exemplaren werden in Naaldwijk ge¬ 

vonden, waarvan zes op 15 september en vier 

op 14 oktober (J. Scheffers). Van de laatste 

vondsten moet echter vermeld worden dat ze 

in de nabijheid van kassencomplexen zijn ge¬ 

daan. Het is dus niet uitgesloten dat dit ont¬ 

snapte dieren uit de glastuinbouw betreft. 

Lithophane leautieri (Boisduval) 

In 1995 werd reeds de mogelijkheid geopperd 

dat zich in het zuidwesten van Nederland een 

populatie van Lithophane leautieri zou kun¬ 

nen vestigen, omdat de rupsen ook de winter¬ 

harde Chamaecyparis lawsoniana (Murr.) 

Pari. en Cupressocyparis leylandi (Jacks. & 

Dali.) Dall. als voedselplant accepteren (De 

Vos & Rutten, 1996b). Rupsenvondsten zijn 

uit Nederland nog niet bekend, maar in 1996 

werden wel acht exemplaren gevangen, terwijl 

er sinds 1980 slechts vijf uit ons land bekend 

waren. Zoals gebruikelijk voor deze soort zijn 

alle vangsten uit het zuidwesten van Neder¬ 

land afkomstig en alle, op één na, met behulp 

van licht gevangen. Het eerste exemplaar 

werd op 20 september te Ouddorp gevangen 

(K. Huisman). Op 24 september volgde een 

tweede exemplaar in de lichtval van J. van 

Vuure te Kortgene. Hemelsbreed niet zo heel 

ver daarvandaan werden op 30 september 

twee exemplaren gevangen te Groot-Abeele 

(A. Baaijens). In oktober werd te Kortgene 

nog een exemplaar gevangen en in Groot- 

Abeele nog eens drie. Het laatste exemplaar 

werd op 5 november met een smeermengsel 

met rotte banaan gelokt, wederom te Groot- 

Abeele. A. Baaijens deelde mee, dat in zijn di¬ 

recte omgeving “zeer veel” C. leylandi staat, 

“ook oude exemplaren tot acht meter hoog”. 

Het is dus zeer aannemelijk dat zich daar een 

populatie van deze soort bevindt. 
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Mythimna vitellina (Hübner) 

Evenals in 1993, het laatste jaar dat Mythimna 

vitellina in Nederland werd gesignaleerd, wer¬ 

den in 1996 twee exemplaren waargenomen: 

op 21 juni te Oosthuizen (Noord-Holland) (W. 

van Rooijen) en op 17 augustus te Kapelle 

(Zeeland) (H. Wagenaar). Ook in België werd 

Mythimna vitellina gemeld, één laat exem¬ 

plaar op 10 oktober (Vanholder, 1997). 

Peridroma saucia (Hübner) 

Vindplaatsen: Gr.: Stadskanaal; Fr.: Appelscha, Drachten, 

Nij Beets; Dr.: Ruinen; GdL: Wezep, Winterswijk; NH.: 

Korverskooi (Texel), Muiderberg, Oosthuizen, Petten, 

Wijde Wormer; ZH.: Ouddorp, Rockanje, Rotterdam; Zl.: 

Groot-Abeele, Kortgene; NB.: Goirle; Lbg.: Meijel. 

Sinds 1967 is Peridroma saucia niet zo talrijk 

waargenomen. Er werden in 1996 77 vlinders 

geteld, veelal op smeer. Een aanwijzing voor 

migratie van deze soort vormden drie vrij 

vroege waarnemingen, omdat deze vlinder 

doorgaans pas in de late herfst wordt aange¬ 

troffen. Op 11 juni werd te Meijel het eerste 

exemplaar gevangen (M. Sonnemans). Ruim 

een maand later volgden nog drie exemplaren, 

respectievelijk op 14 juli te Stadskanaal (Vlin- 

derwerkgroep Stad en Ommelaand), op 18 ju¬ 

li te Ruinen (A. Eggenhuizen) en op 21 juli te 

Kortgene (I. van Vuure). De najaarsgeneratie 

werd vanaf 22 september waargenomen, toen 

te Goirle het eerste exemplaar werd geteld (H. 

Spijkers), gevolgd door een continue reeks 

van waarnemingen. Het meest talrijk was de 

soort in de eerste decade van oktober waarin 

op sommige dagen zes vlinders genoteerd 

werden. Door de relatief hoge temperaturen in 

de eerste decade van november bleven de 

waarnemingen nog tot 9 november voortdu¬ 

ren, toen het laatste exemplaar te Rockanje ge¬ 

zien werd (P Rooij). Hierna daalde de tempe¬ 

ratuur en kwam er nachtvorst, waarna het met 

de waarnemingen was gedaan. De meeste 

exemplaren werden zoals gebruikelijk in het 

zuidwesten van Nederland en langs de kust 

geteld. Opvallend waren het totaal van 32 

exemplaren te Goirle (H. Spijkers) en van 15 

stuks te Kortgene (J. van Vuure). 

Agrotis ipsilon (Hufnagel) 

Vindplaatsen: Gr.: Sellingen, Stadskanaal, Stedum, 

Vlagtwedde; Fr.: Ameland, Drachten, Hemrik, Nij Beets, 

Oosterwolde; Dr.: Hoogeveen; Ov.: Rijssen; Gdl.: Apel¬ 

doorn, Arnhem, Drempt, Hekenbroek, Twello, Voort¬ 

huizen, Wezep, IJzevoorde; Utr.: Amersfoort, Doorn; 

NH.: Korverskooi (Texel), Muiderberg, Oosthuizen, 

Petten, Weesp, Wijde Wormer, Wormer, Zwanenwater; 

ZH.: Ouddorp, Rockanje, Rozenburg, Vlaardingen; ZL: 

Groot-Abeele, Haamstede, Kapelle, Kortgene; NB.: 

Goirle, Vessem; Lbg.: Echt, Meijel. 

Relatief gezien was het voor Agrotis ipsilon 

een goed jaar, al is een jaartotaal van 347 

exemplaren, ook voor de laatste tien jaar, niet 

uitzonderlijk. Op 21 april werd te Kortgene (J. 

van Vuure) het eerste exemplaar gevangen en 

daarna volgde een continue reeks van waarne¬ 

mingen. Hoewel de aantallen bescheiden wa¬ 

ren, was de soort het gehele seizoen aanwezig. 

Dit was ook in België het geval (B. Vanhol¬ 

der, schriftelijke mededeling). Dit is opval¬ 

lend, omdat er doorgaans na een eventuele 

(kleine) eerste generatie een onderbreking 

volgt, waarna de tweede generatie in grotere 

aantallen verschijnt. De tweede generatie nam 

merkbaar in aantal toe vanaf 24 september en 

op 3 oktober werden de meeste vlinders geteld 

(28 exemplaren). Na 19 oktober werden geen 

grote aantallen meer waargenomen. Op 4 no¬ 

vember ving A. van Randen te Oosterwolde 

het laatste exemplaar. 

In Noord-Brabant, met name in Goirle (H. 

Spijkers), werden de meeste exemplaren ge¬ 

teld. In Noord-Holland werden vooral vanaf 

mei tot juli veel waarnemingen gedaan in 

Oosthuizen (W. van Rooijen). De kustprovin¬ 

cies, het westen van Noord-Brabant meegere¬ 

kend, leverden de meeste waarnemingen, 

maar er werden maar weinig vlinders in Zuid- 

Holland gezien. Flevoland was de enige pro¬ 

vincie zonder meldingen. 
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Peritrechus lundii weer in Nederland 
waargenomen (Heteroptera: Lygaeidae) 

Op 26 mei en 4 juni 1994 werd aan de west¬ 
kant van de Strabrechtse Hei bij regenachtig 
weer een groot aantal exemplaren van 
Peritrechus lundii (Gmelin) aangetroffen. In 
de eerste helft van deze eeuw kwam deze soort 
verspreid in het midden en zuiden van ons 
land voor (Aukema, 1989; fig. 1). De laatste 
vondst dateert uit 1950. 

De vindplaats lag middenin een schapen¬ 
wei rond een in 1993 gegraven poel. De grond 
rond de poel was vrij schraal en de open vege¬ 
tatie werd gekenmerkt door reigersbek 
(Erodium cicutarium (L.) L’Hérit), kleine 
ooievaarsbek (Geranium pusillum L.), akker- 
vergeet-mij-nietje (Myosotis arvensis (L.) 
Hill), akkerviooltje (Viola arvensis Murray), 
veldereprijs (Veronica arvensis L.) en tijmere- 
prijs (Veronica serpyllifolia L.). Verder van de 
oever trad wat verruiging op met gewoon dui¬ 
zendblad (Achillea millefolium L.) en akker- 
distel (Cirsium arvense (L.) Scop.). Andere 
wantsen die verzameld werden waren Saldula 
orthochila (Fieber), Chlamydatus pulicarius 
(Fallén), Chlamydatus saltitans (Fallén), Pa- 
chytomella parallela (Meyer-Dür), Anthoco- 
ris confusus (Reuter), Cymus claviculus (Fal¬ 
lén), Ischnocoris angustulus (Boheman), 
Peritrechus geniculatus (Hahn), Megalonotus 
chiragra (Fabricius), Rhopalus parumpuncta- 
tus Schilling en Thyreocoris scarabeoides 
(Linnaeus). 

In augustus 1994 werd in de tuin van de 
Plantenziektenkundige Dienst in Wageningen 
eveneens een omvangrijke populatie van de 
soort ontdekt op een ruderaal overhoekje. In 
een boomgaard in St Oedenrode werd één 
mannetje van P. lundii aangetroffen in een 
boomband, die tussen 29 juli en 6 december 
1994 rond de stam van een appelboom was be- 

Fig. 1. De verspreiding van Peritrechus lundii in 

Nederland. Kleine stippen: vangsten tot en met 1960; gro¬ 

te stippen: vangsten na 1960. 

vestigd (onderzoek L. H. M. Blommers et al., 
de Schuilenburg, Lienden). Een vierde recente 
vondst komt op naam van C. F. M. den 
Bieman, die op 16 mei 1996 één vrouwtje ver¬ 
zamelde te Berg en Dal. 

Peritrechus lundii komt voor in Europa en 
het Middellandse-zeegebied, van Schotland en 
Midden-Scandinavië in het noorden tot Alge¬ 
rije in het zuiden (Wagner, 1966). Uit België 
zijn slechts oude vondsten bekend van vóór 
1950 uit de provincies Antwerpen, Brussel, 
Luxemburg en West-Vlaanderen (Bosmans, 
1978) en in Luxemburg is zij tamelijk zeldzaam 
(Reichling & Gerend, 1992). In het aan Neder¬ 
land grenzende deel van Duitsland werd zij in 
Nordrhein-Westfalen na 1944 niet meer waar¬ 
genomen (Kott & Hoffmann, 1992) en uit 
Noordwest-Duitsland is zij alleen bekend uit 
het Emsland (Wagner & Weber, 1967). 
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Volgens Stichel (1957-1962) komt Peritre- 

chus lundii voor in moskussentjes en tussen af¬ 

gevallen blad in loofbossen. Southwood & 

Leston (1959) omschrijven de biotoop als cul¬ 

tuurgrond, omringd door bos- of houtwallen, 

maar noemen ook zandheuvels, heideterreinen 

en weidegronden. Wagner (1966) noemt haar 

een bodemdier, dat zowel voorkomt in zand- en 

heidegebieden als op cultuurgrond. De volwas¬ 

sen dieren overwinteren in strooisel of onder 

boomschors, vaak in grote aantallen bij elkaar 

(Southwood & Leston, 1959). Laat in het voor¬ 

jaar komen zij te voorschijn om zich voort te 

planten. Larven zijn aanwezig in juni en juli, en 

tegen het eind van juli zijn er hoofdzakelijk 

adulten van de nieuwe generatie aanwezig. 

Aukema (1994) geeft Peritrechus lundii op 

als mogelijk in Nederland uitgestorven. Ook 

in de aan Nederland grenzende gebieden in 

Duitsland en België is zij na 1950 niet meer 

waargenomen. Gezien de ver uit elkaar lig¬ 

gende nieuwe vindplaatsen komt zij momen¬ 

teel echter verspreid in Zuidoost-Nederland 

voor en wellicht is zij nooit helemaal uit ons 

land verdwenen. 

Dankwoord 

De auteurs danken L. H. M. Blommers en C. F. M. den 

Bieman voor het beschikbaar stellen van materiaal. 

Literatuur 

Aukema, B., 1989. Annotated checklist of Hemiptera- 

Heteroptera of The Netherlands. - Tijdschr. Ent. 132: 
1-104. 

Aukema, B., 1994. Zeldzame terrestrische wantsen en na¬ 

tuurontwikkeling (Heteroptera). - Ent. Ber., Amst 54: 

95-102. 

Bosmans, R., 1978. Voorkomen van de Belgische want¬ 

sen IV: Lygaeidae Schilling. - Biol. Jb. Dodonaea 46: 

61-85. 

Kott, P. & H. J. Hoffmann, 1992. Die Wanzen von 

Nordrhein-Westfalen (Hemiptera, Heteroptera). - Ent. 

Mitt. Löbbecke Mus. + Aquazoo 6: 91-119. 

Southwood, T. R. E. & D. Leston, 1959. Land and wa¬ 

ter bugs of the British Isles: i-xi, 1-436. Warne, 

London & New York. 

Reichling, L. & R. Gerend, 1994. Liste des Hétéroptères 

du Grand-Duché de Luxembourg. - Bull. Soc. Nat. 

luxemb. 95: 273-286. 

Stichel, W., 1957-1962. Illustrierte Bestimmungstabel¬ 

len der Wanzen. II. Europa (Hemiptera Heteroptera 

Europaea) 4: 1-838. Stichel, Berlin-Hermsdorf. 

Wagner, E., 1966. Wanzen oder Heteropteren. I. Pentato- 

morpha. - Tierw. Dtl. 54: i-vi, 1-235. 

Wagner, E. & H. H. Weber, 1967. Die Heteropteren- 

fauna Nordwestdeutschlands. - Sehr, naturw. Ver. 

Schlesw.-Holst. 37: 5-35. 

Dik Hermes, Drossaardstraat 24, 5663 ER 

Geldrop. 

Berend Aukema, Plantenziektenkundige 

Dienst, Sectie Entomologie, Postbus 9102, 

6700 HC Wageningen. 



Publikaties Nederlandse Entomologische Vereniging 
Publications Netherlands Entomological Society 
Prijzen in guldens exclusief 6% BTW en porto; leden krijgen 33,3% korting op deze prijzen. 

Prices in Dutch florins excluding VAT and postage; members get a discount of 33.3%. 

B. Aukema & C. Rieger eds, 1995. Catalogue of Palaearctic Heteroptera. Vol. 1. Enicoce- 
phalomorpha, Dipsocoromorpha, Nepomorpha, Gerromorpha and Leptopodomorpha. _ (Dfl 150,-) 
Vol. 2. Cimicomorpha I _ (Dfl. 150,-) 
Only available through subscription to the complete set of 5 volumes; payment per volume 
(no discount for NEV-members) _ Dfl. 750,- 
Transactions of the IXth International Congress of Entomology, Amsterdam, August 17-24, 
1952, vol. i. & ii (1115 + 361 pages)___ Dfl. 30.- 
Proceedings of the 6th International Arachnological Congress, 1974 (231 pages) _ Dfl. 35- 
Insects and host plants - Proceedings of the 4th International Symposium held at Fulmer 
Grange, Slough, England, 4-9 Juni, 1978. Edited by R. F. Chapman & E. A. Bernays 
(Reprinted from Entomologia experimentalis et applicata vol. 24 (3); 566 pages)_ Dfl. 25- 
Proceedings of the 3rd European Congress of Entomology held in Amsterdam, 24-29 August, 
1986. Edited by H. H. W. Velthuis (x + 546 pages; 3 volumes)_ Dfl. 30- 
Proceedings of the 3rd European Congress of Entomology per volume - Dfl. 12.50 
Proceedings section Experimental and Applied Entomology, Netherlands Entomological 
Society vol. 1 (1990), Utrecht, 15 december 1989_ Dfl. 50- 
id. vol. 2 (1991) Utrecht, 14 december 1990 Dfl. 50.- 
id. vol. 3 (1992) Ede, 13 december 1991 Dfl. 50- 
id. vol. 4 (1993) Ede, 18 december 1992 Dfl. 50.- 
id. vol. 5 (1994) Amsterdam, 17 december 1993 DO. 50,- 
id. vol. 6 (1995) Amsterdam, 16 december 1994 Dfl. 50,- 
id. vol. 7 (1996) Utrecht, 15 december 1995_ Dlf. 50,- 
B. Aukema, 1989.Annotated Checklist of Hemiptera-Hetewptera of The Netherlands. Tijdschr. 
Ent. 132: 1-104 _____ Dfl. 19,- 
A. J. Besseling, 1964. De Nederlandse water mijt en (Hydrachnellae Latreille, 1802) [The water 
mites of The Netherlands] (199 pages) Monografieën NEV 1 _ Dfl. 20- 
J. G. Betrem in collaboration with J. Chester Bradley, 1971. The African Campsomerinae 
(Hymenoptera, Scoliidae) (326 pages) Monografieën NEV 6_ Dfl. 50- 
R. M. Bink-Moenen, 1983. A revision of the African whiteflies (Aleyrodidae) (352 pages) 
Monografieën NEV 10 _ Dfl. 45- 
P. J. Brakman, 1966. Lijst van Coleoptera uit Nederland en het omringende gebied 
[List of Coleoptera from The Netherlands and the bordering area] (219 pages) Monografieën 
NEV 2 _ Dfl. 25.- 
J. P. Duffels, 1977. A revision of the genus Diceropyga Stâl, 1870 (Homoptera, Cicadidae) 
(219 pages) Monografieën NEV 8_ Dfl. 40.- 
W. N. Ellis and P. F. Bellinger, 1973. An annotated list of generic names ofCollembola (Insecta) 
and their type species (74 pages) Monografieën NEV 7 _ Dfl. 20- 
F. C. J. Fischer, 1960-1973. Trichopterorum Catalogus. Complete in 15 volumes (single 
volumes, also printed on one side only, are available; price on request), with an additional in- 
dexvolume. (An exhaustive catalogue of the literature of this group of insects, covering the 
literature from 1758 until 1960) _ Dfl. 1500- 
Fixed price for members_ Dfl. 1300- 
C. A. W. Jeekel, 1970. Nomenclator generum et familiarum Diplopodorum, a list of the genus 
and family group names in the class Diplopoda from the 10th edition of Linnaeus, 1758, to the 
end of 1957 (412 pages) Monografieën NEV 5 _ Dfl. 75- 
H. Turin, 1981. Provisional checklist of the European groundbeetles ( Coleoptera: Cicindelidae 
and Carabidae) (249 pages) Monografieën NEV 9 _ Dfl. 20- 
F. T. Valck Lucassen, 1961. Monographie du genre Lomoptera Gory & Percheron (Coleoptera, 
Cetoniidae) (posthumously published by D. L. Uyttenboogaart and C. de Jong (299 pages) Dfl. 45- 
F. Willemse, 1968. Revision of the genera Stenocatantops and Xenocatantops (77 pages) 
Monografieën NEV 4 _ Dfl. 15- 
F. M. van der Wulp, 1886. Catalogue of the described Diptera from South Asia (219 pages) Dfl. 20,- 
Jubileumboek NEV 1845-1995 _ Dfl. 35.- 

Bestellingen kunnen worden gericht aan; Uitgeverij Nederlandse Entomologische Vereniging, Plantage Midden- 
laan 64, 1018 DH Amsterdam. De rekening wordt U met de bestelde werken toegezonden. 
Orders can be send to: Publishing Department Netherlands Entomological Society, Plantage Middenlaan 64, 

1018 DH Amsterdam, The Netherlands. The invoice will be sent together with the ordered titles. 



Inhoud ISSN 0013-8827 

Korte Mededelingen 
Peritrechus lundii weer in Nederland waargenomen (Heteroptera: Lygaeidae) 

(Dik Hermes & Berend Aukema) _ 

R. de Vos & A. L. M. Rutten 
Trekvlinders in 1996 (zevenenvijftigste jaarverslag) (Lepidoptera) 

Migrating Lepidoptera in 1996 (fifty-seventh report)_ 



fl fl 

H^)\ 
o 



Entomologische B 
Maandelijkse uitgave van de Nederlands! ologische Vereniging 

Redactie (Editorial Board): 
Dr. B. Aukema, Plantenziektenkundige Dienst, Wageningen. 
Dr. L. H. M. Blommers, Proefboomgaard De Schuilenburg/IPO, Kesteren. 
Drs. J. G. M. Cuppen, Vakgroep Waterkwaliteitsbeheer en Aquatische Ecologie, Landbouw Universiteit, Wageningen. 
Dr. Ir. Th. Heijerman, Sectie Diertaxonomie, Landbouw Universiteit, Wageningen. 

Redactie-adres (Editorial Office): 
Redactie Entomologische Berichten, Vakgroep Waterkwaliteitsbeheer en Aquatische Ecologie, Landbouw Universiteit, 
Ritzema Bosweg 32a, 6703 AZ Wageningen. 

Boekbesprekingen (Review Editor): 
Dr. W. N. Ellis, Instituut voor Systematiek en Populatiebiologie, Plantage Middenlaan 64, 1018 DH Amsterdam. 

Entomologische Berichten publiceert originele artikelen die betrekking hebben op de entomologie en het resultaat zijn van 
eigen waarnemingen of onderzoek. Artikelen kunnen gaan over de systematiek, faunistiek en oecologie van bij voorkeur de 
West-Europese fauna. Ook bijdragen van niet-leden van Nederlandse Entomologische Vereniging kunnen worden opgeno¬ 
men. 

Lidmaatschap van de Nederlandse Entomologische Vereniging: Voor inlichtingen over het lidmaatschap en voor de aan¬ 
melding als lid kan men zich wenden tot de secretaris van de vereniging (adres zie hieronder). Het lidmaatschap 
kost f 85,- per jaar. Leden van de vereniging ontvangen Entomologische Berichten gratis. 

Bestuur Nederlandse Entomologische Vereniging: 
voorzitter: Drs. J. Krikken, Nationaal Natuurhistorisch Museum, Postbus 9517, 2300 RA Leiden, 
vice-voorzitter: Prof. Dr. J. C. van Lenteren, Vakgroep Entomologie, LUW, Binnenhaven 7, 6709 PD Wageningen. 
secretaris: Dr. M. J. Sommeijer, Afdeling Sociale Insekten RUU, Postbus 80086, 3508 TB Utrecht. 
Ie penningmeester: Dr. C. F. M. den Bieman, ’t Hofflandt 48, 4851 TC Ulvenhout. 
2e penningmeester: Drs. C. J. Zwakhals, Dr. Dreeslaan 204, 4241 CM Arkel. 
bibliothecaris: Dr. S. A. Ulenberg, Plantage Middenlaan 64, 1018 DH Amsterdam, 
lid: Drs. P. Koomen, Joke Smitstraat 34, 2331 MA Leiden, 
lid: Dr. A. Barendregt, Koninginnelaan 9, 3781 GK Voorthuizen. 

Diverse adressen: 
Bibliotheek Nederlandse Entomologische Vereniging, Plantage Middenlaan 64, 1018 DH Amsterdam, tel. 020-5256246, 
fax 020-5256528, E-mail: biblionev@bio.uva.nl. 
(Openingstijden: dinsdag tot vrijdag van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur). 

Sectie Experimentele en Toegepaste Entomologie: Dr. Ir. A. van Huis, Vakgroep Entomologie, L.U. Wageningen, Postbus 
8031,6700 EH Wageningen, 0317-489111. 
Sectie ’’Snellen” (studie Microlepidoptera): M. G. M. Jansen, Appelgaard 9, 4033 JA Lienden, 0344-603758. 
Sectie ’’Grieks-Turkse Dagvlinders”, voor Nederland: H. van Oorschot, Rietwijkerstraat 7", 1059 VV Amsterdam, 
020-6174827; voor België: A. Olivier, Luitenant Lippenstraat 43, bus 14, 2200 Antwerpen. 
Sectie ’’Everts” (Coleoptera): O. Vorst, Poortstraat 55, 3572 HD Utrecht, 030-2722209. 
Sectie ’’Mierenwerkgroep”: M. Zijlstra, De Haar 84, 7823 CW Emmen, 0519-227630. 
Sectie ’’Diptera”: Th. Zeegers, Weegschaalstraat 207, 7521 CH Enschede, 053-4335284. 
Sectie ’’Hymenoptera”: Th. M. J. Peeters, Bachlaan 752, 5011 BR Tilburg, 013-4560116. 

Afdeling Noord-Nederland: H. A. Bijl, Wimerts 69, 9204 GS Drachten, 0512-520986. 
Afdeling Oost-Nederland: Willem A. Hol, Wim Sonneveldstraat 40, 7558 LW Hengelo (Ov.), 074-2774492. 
Afdeling Noord-Holland en Utrecht: B. J. H. Brugge, Plantage Middenlaan 64, 1018 DH Amsterdam, 020-5256258. 
Afdeling Zuid-Holland: R. T. A. Schouten, Jan Wolkerslaan 28, 2343 BK Oegstgeest, 071-5173015. 
Afdeling Zuid-Nederland: A. P. J. A. Teunissen, Strausslaan 6, 5251 HG Vlijmen, 073-5114657. 

Commissie voor Inventarisatie en Natuurbescherming: Ir. W. van Steenis, Androsdreef 52, 3562 XB Utrecht, 035-6559744 
(kantooruren), 026-4456543 (’s avonds). 
Commissie voor Nederlandse Namen van Insekten: K. W. R. Zwart, Vakgroep Entomologie LUW, Postbus 8031, 
6700 EH Wageningen, 0317-482322. 

Adreswijzigingen leden aan: Administratie Nederlandse Entomologische Vereniging, Plantage Middenlaan 64, 1018 DH 
Amsterdam. 

Subscriptions and claims should be sent to: Administration Netherlands Entomological Society, Plantage Middenlaan 64, 
1018 DH Amsterdam, The Netherlands. Subscription price: Dfl. 220 - per year. 
Correspondence about exchance of publications should be sent to: Librarian Netherlands Entomological Society, Plantage 
Middenlaan 64, 1018 DH Amsterdam, The Netherlands. 

Omslag: Chorthippus parallelus (Zetterstedt) (Orthoptera). Tekening: Hay Wijnhoven. Uit: De sprinkhanen en krekels van 
Nederland, 1997. (Nederlandse Fauna 1, uitgegeven door Nationaal Natuurhistorisch Museum, KNNV Uitgeverij en EIS- 
Nederland). Het gebruik van de tekening werd gefinancierd door de Stichting EIS-Nederland. 

Druk: Grafisch bedrijf Ponsen & Looijen b.v. 



Faunistiek van Eristalis picea (Diptera: Syrphidae) in 

Nederland 

M. R van Veen & Th. Zeegers 

VAN VEEN, M. P. & TH. ZEEGERS, 1998. FAUNISTICS OF ERISTALIS PICEA (DIPTERA: SYRPHIDAE) IN THE 

NETHERLANDS. - ENT. BER., AMST. 58 (3): 37-40. 

Abstract: The hoverfly Eristalis picea attained 3 periods of abundance this century, around 1950, 1970, and 1990. During 

the first two periods, this hoverfly was found mainly around the Naardermeer, Baarn, and in Zuid-Limburg. During the 

last period, it has been found in most southern and eastern parts of The Netherlands. The cause of the abundance periods 

is unknown, but it is not a sole artefact of sampling as is shown by comparison with other data sets. The seasonal flight 

period is predominantly the first half of May, an early and confined period compared with other Eristalis-species. 

M. P. van Veen, Couwenhoven 42-27, 3703 ED Zeist (e-mail: mark.van.veen@rivm.nl). 

Th. Zeegers, Weegschaalstraat 207, 7521 CH Enschede. 

Inleiding 

Eristalis picea (Fallén) was in Nederland eind 

jaren zeventig en begin jaren tachtig een ui¬ 

terst schaarse en lokale zweefvlieg. Vanaf 

1988 is de soort echter aanmerkelijk talrijker 

geworden, zodanig dat in het voorjaar op som¬ 

mige plekken Eristalis picea de talrijkste soort 

van het genus Eristalis is. 

De soort is lang verward met Eristalis rupi- 

um Fabricius en Eristalis vitripennis Strobl. 

Ook verwarring met mannetjes van E. alpina 

(Panzer) is niet uitgesloten (Van Steenis, 1996), 

maar deze soort is in Nederland uitgestorven 

(Barendregt, 1991). Eristalis vitripennis is in¬ 

middels van de Nederlandse en Belgische soor¬ 

tenlijsten afgevoerd (Barendregt, 1991; Verlin- 

den & DeCleer, 1987). Eristalis rupium is wel 

recent in Nederland gevangen (Van Aartsen, 

1993) zodat deze en E. picea de soorten zijn die 

thans in Nederland voorkomen. 

Getroffen door de toegenomen talrijkheid 

van E. picea hebben we het materiaal in het 

Nationaal Natuurhistorisch Museum te Lei¬ 

den, het Instituut voor Systematiek en 

Populatiebiologie in Amsterdam, enkele pri- 

vé-collecties en van veldwaarnemingen geïn¬ 

ventariseerd. In dit artikel geven we een over¬ 

zicht van de faunistische gegevens van E. 

picea in Nederland. Allereerst willen we kort 

aangeven hoe E. picea, E. alpina, E. rupium 

en E. vitripennis zich onderscheiden van de 

andere Eristalis-soorten. 

Kenmerken en variabiliteit 

De bestaande tabellen volgen alle Kanervo 

(1938), die stelt dat bij E. picea tenminste de 

eerste leedjes van de tars van het derde poot- 

paar geel zijn, een kenmerk dat E. picea in een 

groep met E. rupium, E. vitripennis en E. alpi¬ 

na plaatst. Het blijkt echter dat E. picea in 

Nederland en België een aanzienlijke variabi¬ 

liteit in tarskleur vertoont en dat een groot per¬ 

centage een sterk verdonkerde tars van het 

derde pootpaar heeft. Eristalis picea is van E. 

rupium, E. vitripennis en E. alpina te onder¬ 

scheiden door genitaal- en lichaamskenmer¬ 

ken (Kanervo, 1938; Van Veen & Zeegers, 

1996; Van Steenis, 1996; Zeegers & Van 

Veen, 1992; zie ook de genitaaltekeningen in 

Verlinden, 1991 en Van der Goot, 1981). Voor 

het onderscheid tussen E. picea, E. alpina, E. 

rupium en E. vitripennis en de andere Erista- 

lis-soorten (zie Van Veen & Zeegers, 1996) is 

het vooral zaak de kenmerken van de overige 

Eristalis-soorten goed te kennen. 

Faunistiek 

Het blijkt dat gedurende deze eeuw Eristalis 

picea hoofdzakelijk gedurende drie perioden 
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aantal 

Fig. 1. Vangsten en 3-jaarlijks lopend gemiddelde van 

Eristalis picea in de periode van 1910 - 1996. Waarne¬ 

mingen uitgezet als basisgegevens per jaar. 

gevangen is (fig. 1). De eerste periode valt tus¬ 

sen 1946 en 1951, de tweede tussen 1964 en 

1974 en de laatste begint in 1988 en duurt nog 

steeds voort. Opvallend is dat het autocorrelo- 

gram van de gegevens (Van Veen, 1997) een 

statistisch significant interval tussen de grote 

pieken van 21 tot 25 jaar aangeeft. De waarne¬ 

mingen in 1982 en 1983 lijken daarmee niet 

tot een piek te behoren maar tot tussenvang- 

sten van drie vindplaatsen. De door ons in het 

veld geconstateerde toename in talrijkheid is 

dus niet toe te schrijven aan een gelijkmatige 

toename deze eeuw, maar is een gevolg van 

t 

Fig. 2. Voorkomen van Eristalis picea. Grijs vlak: 1900- 

1959; kleine cirkel: 1960-1984; grote cirkel: 1985-1996. 

Ent. Ber., Amst. 58 (1998) 

het optreden van een nieuwe talrijkheidspiek. 

In figuur 2 staan de vangplekken voor elk 

van de pieken aangegeven. In de eerste drie¬ 

kwart van deze eeuw waren het Naardermeer, 

Baarn en Zuid-Limburg de traditionele vind¬ 

plaatsen van E. picea. Elders was de soort zeer 

zeldzaam. Tijdens de periode die in 1988 be¬ 

gint wordt ze naast de traditionele vindplaat¬ 

sen ook in Noord-Brabant, Limburg en Over¬ 

ijssel regelmatig gevangen en vaak in hoog 

aantal. De soort lijkt zich dus over een groot 

deel van oostelijk en zuidelijk Nederland te 

hebben uitgebreid. Vangstgegevens uit het ar¬ 

chief van de European Invertebrate Survey be¬ 

treffende andere zweefvliegsoorten van het 

tribus Eristalini leren dat er weinig verschil is 

in de ruimtelijke verdeling van de vangstacti- 

viteit voor en na 1960 (alhoewel Noord-Bra¬ 

bant na 1960 intensiever bezocht is), zodat we 

de uitbreiding in oostelijk en zuidelijk Neder¬ 

land daar niet aan kunnen toeschrijven. De 

huidige vindplaatsen duiden erop dat de soort 

vooral gevonden wordt in gebieden met hoog- 

of laag veen (Naardermeer, Haaksbergerveen, 

Weerribben) en langs vennen op arme zand¬ 

gronden (Twente, Noord-Brabant, Midden- 

Limburg). 

In tegenstelling tot E. picea is de erop gelij¬ 

kende E. rupium een zeldzame soort in Neder¬ 

land, met slechts 2 vindplaatsen in Zuid-Lim¬ 

burg, beide van recente datum (Van Aartsen, 

1993; Barendregt, 1991). Mogelijkerwijs zijn 

dit invliegers vanaf de Hautes Fagnes, België, 

waar de soort talrijk kan zijn (Verlinden, 

1991 ; Zeegers & Van Veen, 1992; eigen waar¬ 

nemingen). 

Eristalis picea is in Nederland een voor- 

jaarssoort met één generatie (fig. 3). De medi¬ 

aan van de vliegtijd ligt op 10 mei. De piek 

van de vliegtijd (de periode van het 25 tot het 

75 percentiel) valt van 4 tot 19 mei. Ten op¬ 

zichte van veel andere Eristalis-soorten is dit 

een vroege en korte vliegtijd. Met deze vroege 

start vliegt de soort samen met vroege Erista- 

lis-soorten als E. pertinax (Scopoli), E. prato- 

rum Meigen en E. intricarius (Linnaeus). 

Door het vroege begin van de vliegtijd kunnen 

de eerste exemplaren op bloeiende wilgen 

{Salix sp.) aangetroffen worden. Later worden 
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Fig. 3. Vliegtijd Eristalis picea. Waarnemingen uitgezet 

als basisgegevens per dag 

de vliegen op allerlei bloeiende kruiden, strui¬ 

ken en bomen in en rond loofbossen waarge¬ 

nomen, waaronder braam (Rubus sp.) en lijs¬ 

terbes (Sorhus aucuparia (L.)). 

Discussie 

De vraag is of de talrijkheidspieken van 

Eristalis picea een gevolg zijn van de popula¬ 

tiedynamiek of dat zij veroorzaakt worden 

door een periode van intensieve vangsten. De 

waargenomen aantallen zullen immers een 

functie van zowel aantal in het veld als vangst- 

intensiteit zijn. 

Aan de ene kant toont inspectie van de ori¬ 

ginele waarnemingen aan dat voor elk van de 

perioden een op dat moment actieve groep 

waarnemers verantwoordelijk is. Voor de eer¬ 

ste periode is dat vooral Van Doesburg, voor 

de tweede Lucas, Van Aartsen en Van der 

Goot en voor de laatste een groep vangers af¬ 

komstig uit de jeugdbonden en de sectie 

Diptera van de Nederlandse Entomologische 

Vereniging. Een vergelijking met de gegevens 

van het zweefvliegenarchief van de European 

Invertebrate Survey (fig. 4) toont echter niet 

aan dat de eerste en tweede periode samen¬ 

hangen met een verhoogde vangactiviteit. De 

derde periode kan niet met oude zweefvlieg- 

gegevens vergeleken worden, maar vergelij¬ 

king met roofvliegvangsten (archief M. P. van 

Veen) laat ook geen periode van verhoogde 

vangactiviteit eindjaren tachtig zien. Ook kan 

verondersteld worden dat het vangen van het 

fractie van soorttotaal 

Fig. 4. Vangsten Eristalis picea (donkere lijn) vergeleken 

met vangsten van de genera Helophilus, Anasymia, 

Parhelophilus, Myathropa, Eristalinus en Lejops uit het 

tribus Eristalini (lichte lijn) verkregen uit het EIS archief 

(waarnemingen vrijwel alleen tot 1980). Driejaarlijks lo¬ 

pend gemiddelde uitgezet als fractie van het totaal aantal 

van respectievelijk E. picea en de archiefwaarnemingen. 

eerste exemplaar tot een zoekbeeld leidt, 

waardoor opeens meer exemplaren gevangen 

worden. Dit is stellig waar, maar waarom 

wordt E. picea dan wél in 1982 en 1983, maar 

niet tussen 1974 en 1982 gevangen, terwijl al¬ 

le vangers van de tweede periode nog steeds 

actief zijn? 

Aan de andere kant kunnen invasies of een 

fluctuerende populatiegrootte verklaringen 

vormen, zie bijvoorbeeld Van Swaaij (1990) 

in het geval van de dagvlinder Araschnia 

levana Linnaeus. Zoals Hengeveld (1990) 

aangeeft zijn soorten aan de rand van hun ver¬ 

spreidingsgebied kwetsbaarder, wat aanlei¬ 

ding geeft tot een verhoogd uitsterfrisico en 

een fluctuerende populatiedynamiek. Het 

hoofdverspreidingsgebied van E. picea ligt in 

Fennoscandinavië en afgezien van de Alpen 

komt de soort via Denemarken en Noord- 

Duitsland zuidelijk net tot Nederland, België 

en Noord-Frankrijk voor (Verlinden, 1991; 

Barkemeyer, 1994; Torp, 1994; eigen waarne¬ 

mingen). 

Het gevonden interval van 21-25 jaar tus¬ 

sen de perioden kan een aanwijzing zijn dat 

niet een onregelmatige invasie of fluctuatie, 

maar een cyclisch variërende aantalsontwik- 

keling achter de pieken zit. De duur van de lar- 

vale stadia, 2-3 jaar voor saprophage zweef- 

vlieglarven (Rotheray, 1993), vormt geen 

verklaring voor de periode tussen de pieken. 

De klassieke experimenten van Nicholson 



40 Ent. Ber., Amst. 58 (1998) 

(1957) met Lucilla cuprina, waar cycli met 

een periode van viereneenhalf generatietijd 

waargenomen werden, geven aan dat een cy¬ 

clisch variërende aantalsontwikkeling kan 

ontstaan bij de juiste verhouding tussen voed¬ 

selaanbod en generatietijd. Pimm (1991) laat 

daarnaast in een overzicht van 24 soorten vlin¬ 

ders zien dat 8 tot 11 soorten in natuurlijke 

populaties een cyclisch variërende aantalsont¬ 

wikkeling vertonen. 

Samengevat toont een vergelijking met an¬ 

dere gegevens aan dat alleen een verhoging 

van de vangactiviteit niet de enige verklaring 

kan zijn voor het pieksgewijs voorkomen van 

E. picea. Vermoedelijk spelen daarom ook 

populatiedynamische factoren een rol. Daar¬ 

naast blijkt dat tijdens de derde en laatste pe¬ 

riode de soort een grotere verbreiding in 

Nederland weet te bereiken dan daarvoor. 
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On the genus Megalotomus Fieber from China 

(Heteroptera: Alydidae) 
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Abstract. Megalotomus acutulus spec. nov. is described from China and M. costalis is recorded for the first time from 

this country. 

G. Q. Liu, Department of Biology, Nankai University, Tianjin 300071, P. R. China. 

Q. Liu, Normal University, Huhehot, Inner Mongolia, P. R. China. 

Introduction 

Megalotomus Fieber is a small genus in the 

Alydidae. At present, eleven species are 

known worldwide, four of which were recor¬ 

ded from China: M. castaneus Reuter, M. jun- 

ceus (Scopoli), M. ornaticeps (Stâl) and M. 

zaitzevi Kerzhner (Kerzhner, 1972; Hsiao et 

al., 1977; Nonnaizab et al., 1988). In the pre¬ 

sent paper Megalotomus acutulus spec. nov. is 

described and M. costalis Stâl is recorded for 

the first time from China. 

Megalotomus acutulus spec. nov. 
(figs 1-6, 13-16) 

Type material 

Holotype: d, China, Inner Mongolia, Hailar (49.2°N/ 

119.7°E), 9.viii.l981, leg. H. G. Zou. Paratypes: 2d, 1 9, 

same locality as holotype, 2-8.viii.1981; Id, Inner 

Mongolia, Ewenki (49.8°N/20.1°E), 3.viii. 1981 ; 29, same 

locality, 22. vii. 1988; 1 9, same locality, 2.viii. 1987, leg. 

L. Y. Zheng; 2d, Inner Mongolia, Alihe (0.6°N/ 123.6°E), 

12 and 15.viii.1981, leg. S. Z. Ren & H. G. Zou; 19, Inner 
Mongolia, Chifeng (42.2° N/18.9°E), 27.vii.1984; Id, 

Hebei Province, 1984, leg. L. Y. Zheng. All specimens are 

deposited in the collection of the Department of Biology of 

the Nankai University, Tianjin, China. 

Description 

Body brown to blackish brown, rather slender, 

covered with short pale hairs and black punc¬ 

tures. 

Head triangular, slightly shorter than wide 

(fig. 1), moderately shining, rugose, and co¬ 

vered with pale hairs. Head black, with two 

yellowish brown maculae between the eyes, 

median and lateral lobe yellowish brown, and 

lateral side black with yellowish brown stripes 

(fig. 2), which sometimes are obscure; anterior 

margin of bucculae yellowish brown; ante- 

clypeus yellowish brown; rostrum reddish 

brown to blackish brown; eyes brown, ocellae 

red; antennal segments I-III yellowish brown 

with blackish brown apex, segment IV black¬ 

ish brown. Length of antennal segment I equal 

in length to segment II and III, segment IV 

thicker than segment I-III. Rostrum reaching 

middle coxae, segment I not reaching anterior 

margin of prosternum (fig. 2). 

Pronotum yellowish brown with a blackish 

brown collar, campanulate, wider than long, 

calli without punctures, lateral margins slight¬ 

ly concave, humeral angles prominent and 

slightly raised. Scutellum reddish brown to 

yellowish brown, lateral margins black, apex 

yellow brown. Prothorax with black punctu¬ 

res. Hemelytra yellowish brown, anterior mar¬ 

gin light yellow, or concolorous with hemely¬ 

tra. Costa of fore wing slightly concave. 

Femora brown to reddish brown, mottled, tibia 

yellowish brown with base and apex brownish 

black. Legs covered with short small hairs, 

hind femora thick, with 4-5 spines and a small 

tooth between apex and first spine. 

Abdomen constricted at base, with ventral 

side reddish brown, mottled. 
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Figs 1-10. Megalotomus acutulus spec. nov. and M. ornaticeps Stâl. 1-6, M. acutulus. 1, dorsal view of head and prono- 

tum; 2, lateral view of head and prothorax; 3-5, parameres from different angles; 6, dorsal view of pygophore. 7-10, Af. 

ornaticeps. 7, pygophore, dorsal view; 8-9, parameres; 10, paramere, apical part. 

Male genitalia. Pygophore with a pair of 

surcapsular spines arising at middle of dor¬ 

sal margin, directing posterad, extending 

to hind margin of pygophore (fig. 6). Para¬ 

meres slender (figs 3-5). The form of vesica is 

depicted in figure 13. There are two well scle- 

rotized, elongate and slender conjunctival 

spicules, which are free in most part and seem 

to be attached on the conjunctiva only with 

their basal apex (fig. 14). Dorsal view of fe¬ 

male genitalia (with tergum removed) as in fi¬ 

gure 16. Spermatheca curvate (fig. 15). 

Measurements. Body length: 12.8-13.6 

mm. Head length: 1.9-2.3 mm; head width (in- 
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Figs 11-17. Megaloîomus sp. 11-12, M. ornaticeps. 11, S, vesica; 12, apices of conjunctival spicules. 13-16, M. acutu- 

lus spec. nov. 13, â, vesica; 14, apices of conjunctival spicules; 15, $, spermatheca; 16, $, dorsal view of end of abdo¬ 

men (tergum removed). 17, M. costalis, dorsal view of pygophore. 

eluding eyes): 2.1-2.4 mm; length of rostrum: 

43-4.8 mm; length of antennal segments I-IV: 

1.7, 1.7, 1.7 and 3.3 mm. Pronotum length: 

2.1 -2.5 mm; width of pronotum: 1.9 mm at an¬ 

terior angles and 3.1-3.5 mm at humeral ang¬ 

les; length of scutellum: 1.3 mm; width of scu- 

tellum: 1.0 mm. Corium length: 7.0 mm; 

membrane length: 6.5 mm. 

Remarks 

Megalotomus acutulus spec. nov. is close to 

Megaloîomus ornaticeps (Stal), but smaller in 

size, with different dorsal views of pygophore 

and female genitalia (figs. 7) and more slender 

parameres than those of M. ornaticeps (figs 8- 

9). In M. ornaticeps, the parameres are broad 

at apex (fig. 10) and the vesica (fig. 11) is 

slightly thicker. The apices of the conjunctival 
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spicules of Megalotomus acutulus spec. nov. 

are rhomboid (fig. 14), whereas in M. ornati- 

ceps they are narrower and with rounded sides 

(fig. 12). 

Megalotomus costalis Stâl new for China 

Material 

China, Heilongjiang Province, Maoershan (45.2°N/ 

127.5°E), 4.ix.l973, 26 and Mudanjiang (44.5°N/ 

129.6°E), 3.viii.l980, leg. L. Y. Zheng, 1 6. China, Shan¬ 

dong Province, Tai Shan (36.4°N/117.2°E), 26.vi.1955, 

\6. All specimens are deposited in the collection of the 

Department of Biology of the Nankai University, Tianjin, 

China. 

Megalotomus costalis thus far was only 

known from Korea and Japan (Hokkaido) 

(Miyamoto & Yasunaga, 1989; Lee & Miya¬ 

moto, 1993). In the collection of the Nankai 

University, however, we found four males of 

this species collected in China. The species 

can easily be recognised by the morphology of 

the pygophore (fig. 17). 
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Neopachylopus secqi, a new species from Djibouti and 

North Yemen (Coleoptera: Histeridae) 

R Kanaar 

KANAAR, P„ 1998. NEOPACHYLOPUS SECQI, A NEW SPECIES FROM DJIBOUTI AND NORTH YEMEN 

(COLEOPTERA: HISTERIDAE). - ENT. BER., AMST. 58 (3): 45-48. 

Abstract: Neopachylopus secqi, a new species from Djibouti and Yemen, is described and figured. A key to the species 

of Neopachylopus is added. 

Keywords: Coleoptera, Histeridae, Neopachylopus, Africa, Arabian peninsula, key. 

Jan van Ruusbroeclaan 31, 2343 JM Oegstgeest, The Netherlands. 

In 1984 and 1985 Mr Michel Secq collected 

great numbers of Histeridae in the Republic of 

Djibouti. Among this material eight speci¬ 

mens of a new species of Neopachylopus were 

encountered. Other specimens from North 

Yemen were present among unidentified ma¬ 

terial in the collection of Y. Gomy, and still 

another specimen from Djibouti was present 

in my own collection, identified by Dr S. 

Mazur as “? Hypocaccus (Baeckmanniolus) 

laevis (Thérond, 1963)”. 

The genus Neopachylopus belongs to the 

subfamily Saprininae. It was erected by Rei- 

chardt (1926) when he divided the genus 

Pachylopus Erichson into several new genera, 

because at that time the latter genus was very 

heterogeneous. The genus Neopachylopus 

combines the following characters: 1. Prono- 

turn impunctate, or with some punctation 

along the base only; 2. Carinal prosternai 

striae already united between the procoxae 

and thence continued anteriorly as a sharp 

keel; 3. Lateral prosternai striae present; 4. 

Middle and hind tibiae strongly thickened, 

their outer faces entirely or nearly entirely co¬ 

vered with short thick spines.The description 

of the new species is presented here with: 

Neopachylopus secqi spec, nov. 

(figs 1 - 8) 

Type material 

Holotype: 6, four segments of right protarsus and three 

segments of right metatarsus missing: Djibouti, Salines 

EST, Trou des Italiens, under algae near a dead porpoise 

on the seashore and in the sand under the dead porpoise, 

15.vi.1984, leg. M. Secq. Paratypes: 2 9, same data as 

holotype; 3 3,1 9, Salines EST on sand under dead turt¬ 

le, 31 .xii. 1984, leg. M. Secq; 1 9, Salines EST under hu¬ 

man excrements, 31 .xii. 1984, leg. M. Secq; 1 9, As-Eyla, 

viii.1976. North Yemen: 3 S, 2 9, Hodeidah, i.1970, 

Plage des Russes, under algae, leg. J. Beneteau. Holotype 

in the National Museum of Natural History, Leiden, para¬ 

types in the collections of Y. Gomy and P. Kanaar. 

Description 

Length (without head, propygidium and pygi- 

dium) 2.7 mm, width 2.2 mm, height 1.6 mm. 

Body form (fig. 1) oval, strongly convex, shi¬ 

ny. Colour piceous black, mouthparts, anten¬ 

nae, anterolateral parts of the pronotum, ely¬ 

tra, legs, hind margin of first stemite and other 

sternites rufous. 

Head (fig. 3): Mandibles curved, their su¬ 

perior side slightly concave and at the lateral 

side progressively margined by an elevated 

rim. Labrum transverse, not emarginate, with 

two setigerous points. Clypeal apex marked 

by an elevated rim. Frons and vertex sparsely 

punctulate. Frontal keel faintly bisinuous, 

front not impressed, with a single, not very 

marked chevron. Eyes little protruding in dor¬ 

sal view. Supraorbital striae curved, conti¬ 

nuous with frontal keel and occipital stria. 

Antennal scape bent, widened distally; first 

segment of the antennal flagellum almost 

square, much thicker than the other segments, 



46 Ent. Ber., Amst. 58 (1998) 

Figs 1-8. Neopachylopus secqi spec. nov. 1, dorsal view (in part, punctation on right elytron omitted); 2, pro- and me- 

sosternum; 3, head (dorsal view); 4, right protibia (inner face); 5, eighth sternite, male (ventral view); 6, aedeagus, dor¬ 

sal view; 7, idem, right lateral view; 8, tip of the aedeagus, seen perpendicularly to its plane (Scale: 0.5 mm, in the 

[middle] fig. 1, at the top figs 2-8). 

these slightly widening towards the antennal 

club. Club rounded, at the underside with in¬ 

distinct fovei near the tip, sutures indistinct by 

pubescence. 

Thorax. Pronotum (fig. 1) about 1.9 times 

wider than long in the median line, with a 

small antescutellar fovea, disc sparsely punc- 

tulate, no points along the base. Posterolateral 

angles rounded, anterolateral angles rather 

blunt. No postocular foveae. Marginal stria 

complete at the sides, widely interrupted be¬ 

hind the anterior emargination. Epipleura not 

fimbriate. Elytra (fig. 1) sparsely punctulate 

with small points of unequal size intermixed 

in the apical two-third, not extending laterally 

from the third dorsal striae and not reaching 

the apical striae. Elytral epipleuron with elon¬ 

gate impression near the middle. Marginal 

epipleural stria fine, epipleural stria distinct, 

posteriorly merging with the marginal epi¬ 

pleural stria. Marginal elytral stria deeply im¬ 

pressed, continuous with the complete apical 
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stria. Outer subhumeral stria marked by a dis¬ 

tinct short, punctate, oblique trait behind the 

humerus, its posterior end meeting the mar¬ 

ginal elytral stria, and with a short trait just la¬ 

terally from the posterior end of the oblique 

humeral stria, which is long, distinct. Dorsal 

striae one to three deeply impressed, punctate, 

abbreviated both anteriorly and posteriorly 

(fig. 1), fourth dorsal stria indicated by some 

aligned deep points. Sutural stria distinct, api¬ 

cal, abbreviated just before the elytral middle 

and continuous with the apical stria. 

Prosternum (fig. 2): Keel strongly sinuous 

in lateral view; prosternai carinal striae fine, 

beginning between the procoxae, convergent 

anteriorly, thence very closely together and al¬ 

most confused continued for some distance on 

the sharp anterior keel. Lateral prosternai 

striae nearly connected a little behind the 

apex, enclosing the carinal striae. Preapical 

foveae distinct, rounded. 

Meso- and metastemal discs sparsely punc- 

tulate, interstices smooth. Mesosternal mar¬ 

ginal stria widely interrupted behind proster¬ 

num (fig. 2). Male impression distinct and 

large in posterior half of mesosternum and an¬ 

terior part of metastemum, gradually less 

deeply impressed towards hind-margin. 

Lateral parts of metasternum with deep points 

of unequal size, not closely set. 

Legs: Protibia fig. 4. Middle and hind 

femora thickened. Middle and hind tibiae 

strongly thickened, their outer faces but for a 

narrow smooth band along their inferior mar¬ 

gin entirely covered with thick short spines. 

Middle and hind tarsus with thick spines at 

their underside, the end-segments bearing two 

stout bent nails. 

Aedeagus: figs 6-8; eighth male sternite: 

fig. 5. 
Abdominal stemites smooth with sparse 

punctulation, almost margined behind by an 

irregular row of distinct points. 

Propygidium with sparse distinct points, 

smaller and almost disappearing towards 

apex, interspaces with fine linear microsculp¬ 

ture. Pygidium convex, with scarce small 

points, the interspaces less distinctly micro- 

sculptured as propygidium. No marginal stria. 

Variation 

Length: Males: 1.7 - 2.9 mm, females: 2.5 - 

3.1 mm; the specimens from Yemen are in ge¬ 

neral smaller than the specimens from 

Djibouti. The frontal chevron is indistinct or 

even absent in most paratypes. Also the dorsal 

punctation is less marked in many specimens. 

The length of the third dorsal stria is rather va¬ 

riable; in a few specimens there is a real short 

fourth dorsal stria instead of the row of points. 

Also the outer subhumeral stria is subject to 

variation both in length and in the presence of 

the basal trait. The latter is often indistinct or 

absent, especially in the specimens from 

North Yemen, in other specimens it is connec¬ 

ted with the oblique humeral stria, simulating 

a bifid rear end of the latter. 

Etymology 

The name is given in honour of Mr Michel 

Secq (Montcaret, France), for his efforts to 

collect histerid beetles in Djibouti and for his 

contributions to the faunistics of the histerid 

beetles of France. 

Discussion 

Hitherto three species have been described in 

the genus Neopachylopus, one from Califor¬ 

nia, one from New Zealand and one from 

Somalia. Neopachylopus secqi differs from 

Neopachylopus kochi Thérond (1963) from 

Somalia by the following characters: the gene¬ 

rally bigger size, the more transverse prono- 

tum with more convergent sides and the more 

reduced striation of the elytra, with the absen¬ 

ce of an arch between the fourth dorsal and su¬ 

tural striae. Contrary to these two species the 

elytra of the species from New Zealand and 

from California are strongly and densely 

punctate. The following key may be helpful to 

identify the species. 

Key to the species of Neopachylopus 

1 Elytra for the greater part covered with a 

strong and dense punctation; pronotal base 
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with distinct punctation; bigger species, 

length (without head, propygidium and 

pygidium) usually exceeding 3.9 mm .... 2 

- Elytra at most with a fine, sparse punctation 

in their posterior twothird; pronotal base at 

most with a fine and sparse punctulation: 

species smaller, length usually not excee¬ 

ding 3.1mm. ........ 3 

2 Pronotal epipleurae not fimbriate; puncta¬ 

tion along the pronotal base constituted by 

two paramedian triangular areas; postocu¬ 

lar pronotal foveae absent. Distribution: 

California, British Columbia, Washington, 

Oregon ......... N. sulcifrons (Mannerheim) 

- Pronotal epipleurae fimbriate; narrow band 

of sparse points along the pronotal base 

without triangular forward projections; 

postocular pronotal foveae present. Distri¬ 

bution: New Zealand .... 

. N. lepidulus (Broun) 

3 Sutural striae complete, connected by an 

arch with the short but distinct fourth dorsal 

striae; pronotum less transverse, 1.5 times 

wider than long in the median line, its la¬ 

teral sides less convergent; smaller species, 

length (without head, propygidium and 

pygidium) usually not exceeding 1.9 mm. 

Distribution: Somalia ... N. kochi Thérond 

- Sutural striae abbreviated anteriorly, not 

connected by an arch with the vestigial 

fourth dorsal striae; pronotum more trans¬ 

verse, 1.9 times wider than long in the me¬ 

dian line, its lateral sides more convergent; 

bigger species, length only exceptionally 

1.9 mm or less. Distribution: Djibouti, 

North Yemen .. N. secqi spec. nov. 
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Phyllonorycter irmella (Lepidoptera: Gracillariidae), 

a remarkable addition to the Dutch list 

J. H. Küchlein & G. R. Langohr 

KÜCHLEIN, J. H. & G. R. LANGOHR, 1998. PHYLLONORYCTER IRMELLA (LEPIDOPTERA: GRACILLA¬ 

RIIDAE), A REMARKABLE ADDITION TO THE DUTCH LIST. - ENT. BER., AMST 58 (3): 49-51. 

Abstract: Phyllonorycter irmella was described by Palm after one single male, captured in Sweden in 1946. In the 

Zoological Museum (Amsterdam) a second male was discovered, collected at Bloemendaal (The Netherlands) on 22 

May 1910. Female and biology of the species are unknown. 

J. H. Küchlein, Tinea foundation, Institute of Systematics and Population Biology, University of Amsterdam, Plantage 

Middenlaan 64, 1018 DH Amsterdam, The Netherlands. 

G. R. Langohr, Pleistraat 20, 6369 AI Simpelveld, The Netherlands. 

Introduction 

It can be stated, that every insect collection 

contains one or more boxes with unidentified 

specimens. This rule holds true for private col¬ 

lections and museums as well. The collection 

of the Institute of Systematics and Population 

Biology of the University of Amsterdam 

(Zoological Museum) does not appear to be an 

exception to this rule. From this museum the 

authors received a box containing unidentified 

specimens with the request to provide them 

with the names. One specimen, a Phyllonoryc- 

fcr-species, presented considerable determina¬ 

tion problems. We sent this specimen and the 

genitalia slide to dr J. Svensson, who recogni¬ 

zed it as Phyllonorycter irmella (Palm). The 

discovery of this specimen is interesting to 

such a degree, that it is justified to pay atten¬ 

tion to it. 

Fig. 1. Sampling-localities 

of Phyllonorycter irmella in 

Europe. 
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Phyllonorycter irmella was known only 

from one adult male, caught in Sweden. The 

specimen was captured in Nyhamm (Medel- 

pad) at 27 July 1946 (Palm, 1947). The Dutch 

specimen, also a male, was caught at Bloe- 

mendaal (province of North-Holland) at 22 

May 1910. This specimen, which remained 

unidentified for eighty years, is actually the 

first known specimen of this species. The 

moth stems from the collection of Mr H. J. van 

der Beek, whose collection was acquired by 

the Amsterdam museum in 1945. The locali¬ 

ties are shown on the map of fig. 1. 

The genus Phyllonorycter is a very large 

one, containing nearly 300 species, occurring 

mainly in the northern hemisphere. In Europe 

124 species are found and 53 are recorded 

from The Netherlands. The larvae of nearly all 

species of Phyllonorycter mine leaves of deci¬ 

duous trees and shrubs and produce in the 

fourth and fifth instar tentiform mines. The 

adults are found by day resting on tree trunks 

or on leaves. They are sometimes found flying 

in evening sunshine and relatively few come 

to light. Generally it is easier to collect the 

conspicuous mines and to rear the moths than 

to capture the adults in the field. 

In the Dutch list (Küchlein, 1993) Phyllo¬ 

norycter irmella must be inserted between 

Phyllonorycter rajella (Linnaeus) and Phyllo¬ 

norycter anderidae (W. Fletcher). 

Description of male Phyllonorycter irmella 

Wingspan 6.9 mm. 

Head. Vertex dark greyish brown; frons 

shining brown; labial palpus pale ochreous; 

antenna ochreous brown, scape whitish be¬ 

neath, terminal segments whitish. 

Fig. 2. Phyllonorycter irmella, S, forewing. 

Thorax and tegulae shining grey; legs uni- 

colorous pale ochreous. 

Forewing (fig. 2) golden brown, darkened 

purple fuscous near apex; four costal and three 

dorsal silvery white strigulae, brown-edged 

inwardly and outwardly, first two pairs small, 

the others minute; no whitish basal streak or 

whitish scales along the basal part of the dor¬ 

sum; cilia of the forewing dark greyish brown, 

paler along the dorsum, the silver-white of the 

strigulae extends into the fringe, producing a 

chequered effect, no apical streak. Hindwing 

brownish grey; cilia concolorous. 

Male genitalia (figs 3-4). Valvae slightly 

asymmetrical; valva broadest before the mid¬ 

dle and gradually narrowing towards the apex; 

ventral part in the apical two thirds provided 

with setae. The apical spine like bristle, men¬ 

tioned and drawn by Palm (1947), could not 

be observed in the Dutch specimen. Both fila¬ 

ments approximately of the same length, 

about five sixth of the length of the valva. 

Uncus rather long and tapered caudally. 

Vinculum rounded. Aedeagus of about the 

same length as the valva. 

Identification 

Phyllonorycter irmella shows some similarity 

to Phyllonorycter strigulatella (Lienig & 

Zeller) and to a lesser extent to Phyllonoryc¬ 

ter lautella (Zeller), but it is easily distin¬ 

guished from both species by the absence 

of the light coloured basal streak in the fore¬ 

wing. 

Discussion 

The Swedish male is undoubtedly captured in 

the field as an adult. The label of the Dutch 

specimen does not indicate that the moth was 

reared. However, the possibility cannot be ex¬ 

cluded, that the moth was caught indoors, and 

originated from plant material brought in¬ 

doors. Anyhow, the early stages of Phyllono¬ 

rycter irmella are not found thus far. Palm 

(1947) suggests that the larvae live on Betula, 

Acer, Salix or Sorbus aucuparia L., which are 

the most common deciduous trees occurring at 
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Fig. 3. Phyllonorycter irmella, <3, hind view of genitalia. 

the Swedish locality. These trees occur also at 

the Dutch locality. 

The extreme rareness of this well recogni¬ 

zable species and the unknown early stages 

could point to an obscure bark-mining species, 

which does not produce the conspicuous mi¬ 

nes in leaves, but almost invisible mines in the 

epidermis of the green bark (Agassiz, person¬ 

al communication). Examples of bark-mining 

species are Phyllonorycter scopariella (Zel¬ 

ler) on broom (Cytisus scoparius (L.)) and 

Phyllonorycter ulicicolella (Stainton) on gor- 

se (Ulex europaeus L.). 

Fig. 4. Phyllonorycter irmella, 8, lateral view of genitalia 

after removal of right valva (after Palm, 1947). 
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De sprinkhanen en krekels van Nederland 
(Orthoptera): 1-425; ca. 800 refs, geografi¬ 

sche index 8, index van plant- en diernamen 

24 kolommen. Nationaal Natuurhistorisch 

Museum, Stichting Uitgeverij KNNV & EIS- 

Nederland, ISBN 90-73239-51-6 (NNM) en 

90-5011-100-9 (KNNV). Gebonden, 30 cm. 

Wordt verspreid tezamen met een CD door B. 

Odé: ”De zingende sprinkhanen en krekels 

van de Benelux”. Prijs ƒ 82,50 (leden KNNV 

ƒ 72,50) + ƒ 6,00 portokosten). Te bestellen 

door overmaking op postgiro 13028 t.n.v. 

Uitgeverij KNNV, Oudegracht 237, 3511 NK 

Utrecht onder vermelding van ” Sprinkha¬ 

nen”. 

Wat in dit boek over onze sprinkhanenfauna 

niet staat is het weten niet waard. Niet alleen is 

er per soort een uitvoerige bespreking van ui¬ 

terlijk, faunistiek, phenologie, oecologie, en 

zang, maar er zijn ook zeer lezenswaardige al¬ 

gemene hoofdstukken over levenswijze, de 

veelzijdige aspecten van hun oecologie, de 

sprinkhanen van de verschillende Nederlandse 

landschappen, de zang, en over het onderzoek 

dat nog te doen staat. Het boek is zorgvuldig 

en aantrekkelijk geïllustreerd en bijzonder 

mooi verzorgd. Omdat sprinkhaangeluiden 

goed herkenbaar zijn, maar moeilijk te be¬ 

schrijven, is de CD met geluiden een toevoe¬ 

ging die het boek nog extra waardevol maakt: 

werkelijk een aanwinst, niet alleen voor de bi¬ 

bliotheek! 

FRANK BOS & MARCEL WASSCHER, 

1997. Veldgids: libellen: 1-256 (Veldgids nr. 

9). Stichting Uitgeverij KNNV (Oudegracht 

237, 3511 NK Utrecht), ISBN 90-5011-101-7. 

Gebonden; prijs ƒ 49,95 (leden KNNV, IVN, 

of Vlinderstichting ƒ 42,95) + ƒ 6,00 porto¬ 

kosten. Te bestellen door overmaking op post¬ 

giro 13028 t.n.v. KNNV Uitgeverij Utrecht 

onder vermelding van ”VG9-libellen”. 

Dit attractieve boekje behandelt alle libellen¬ 

soorten voorkomend tussen Ierland en de 

Oeral, en tussen de Noordkaap en Kreta. Het 

heeft een handzaam formaat, is uitbundig geïl¬ 

lustreerd (verspreidingskaartjes, mooie habi- 

tusfoto’s, handige tekeningetjes), en heeft een 

heel heldere en bruikbare opmaak. De uitgave 

werd gesubsidieerd door de Uyttenboogaart- 

Eliasen Stichting. 

Invertebrate cell culture: novel directions 
and biotechnology applications, 1997. 
KARL MARAMOROSCH & JUN MITSU- 

HASHI eds; pp xii, 1-296, illustr., refs.; index 

9 kolommen. Science Publishers (P.O. Box 

699, Enfield, New Hampshire 03748, USA), 

ISBN 1-57808-011-8. Prijs (gebonden) 

$ 109,00. 

Hoewel het niet uit de titel blijkt gaat dit boek 

vrijwel geheel over celkweek van insecten. 

Het bevat 33 korte, uiterst feitelijke, artikelen 

die op uitnodiging van de beide editors zijn 

geschreven. Door deze procedure, en doordat 

minimale zorg is besteed aan vormgeving, is 

het boek bijzonder actueel. Alleen een artikel 

van P. O. Lawrence over de toepassing van 

celkweken bij de studie van parasiet-gastheer 

relaties heeft een meer samenvattend karakter. 



Aanwijzingen voor publiceren in Entomologische Berichten 

Entomologische Berichten publiceert originele artikelen die betrekking hebben op entomologie en het resultaat 
zijn van eigen onderzoek, korte mededelingen en boekbesprekingen. In het algemeen worden alleen boekbe¬ 
sprekingen geplaatst van entomologische boeken, die ter recensie aan Entomologische Berichten zijn aange¬ 
boden. Recensie-exemplaren zijn bestemd voor de bibliotheek van de Nederlandse Entomologische 
Vereniging (NEV). 

Entomologische Berichten is in de eerste plaats bestemd voor publikaties van leden van de NEV; als de 
ruimte het toelaat worden ook publikaties van niet-leden opgenomen. Artikelen over faunistiek worden opge¬ 
nomen als de resultaten van het onderzoek in wijder verband worden geplaatst en duidelijk is dat de determi¬ 
naties betrouwbaar zijn. Dit betekent onder meer dat lijsten van soorten, gevonden in een bepaald gebied alleen 
voor publikatie in aanmerking komen, als het belang van de waarnemingen wordt aangegeven. 

Artikelen, korte mededelingen en boekbesprekingen dienen geschreven te zijn in het Nederlands, Engels, 
Duits of Frans, maar beschrijvingen van nieuwe vormen mogen niet in het Nederlands gesteld worden. 
Artikelen mogen in het algemeen niet langer zijn dan acht gedrukte pagina’s. 

Manuscripten moeten bij voorkeur in tweevoud worden ingediend. De vellen dienen eenzijdig getypt te zijn 
met een dubbele interlinie en een marge van 4 cm breed. Namen van genera, soorten en lagere systematische 
categorieën worden in de tekst (echter niet in de literatuurlijst) onderstreept met een enkele rechte lijn. Data in 
opsommingen en lijsten worden gespeld als „10.iv.1986”, in de lopende tekst als „10 april 1986”. Onder de 
titel en de naam van de auteur volgt een Engelse abstract en het adres van de auteur, eventueel voorafgegaan 
door de naam van het instituut. 

Tabellen dienen op een apart vel te worden ingeleverd. 
Lijntekeningen, kaarten en grafieken dienen uitgevoerd te zijn in zwarte inkt op tekenpapier of transparant 

papier bij voorkeur 1,5 tot 3 a zo groot als de gewenste grootte in druk. Foto’s dienen glanzend afgedrukt te 
zijn. Alle illustraties (incl. foto’s) worden genummerd in arabische cijfers (niet in letters). Het combineren van 
figuren en platen dient zodanig te geschieden dat reductie op paginabreedte mogelijk is. Bij de montage dient 
rekening te worden gehouden met de benodigde ruimte voor het onderschrift. De redactie is eventueel bereid 
bij het monteren van platen te helpen. Onderschriften van de figuren dienen op een apart vel te worden bijge¬ 
voegd. 

Wetenschappelijke namen van dieren worden bij de eerste citering in de hoofdtekst voorzien van de correc¬ 
te, voluit geschreven auteursnaam, die waar nodig tussen haakjes wordt geplaatst. Voor namen van planten die 
in Nederland voorkomen gebruike men de nomenclatuur van de laatste druk van „Heukels” Flora van 
Nederland. Bij het gebruik van de Nederlandse en de Latijnse naam komt eerst de Nederlandse naam en dan 
tussen haakjes de Latijnse naam. 

Literatuurverwijzingen in de tekst kunnen als volgt gebruikt worden: „Mosley (1932) zegt...” of „(Mosley, 
1932)”. Aan het eind van ieder artikel wordt de lijst van geciteerde literatuur gegeven in alfabetische volgorde 
van de namen van de auteurs en chronologisch per auteur. Voor tijdschriftartikelen dienen achtereenvolgens 
gegeven te worden: naam en voorletters van de auteur, jaar van publikatie, volledige titel van het artikel, titel 
van het tijdschrift (afgekort volgens de „World List of Scientific Periodicals” of de laatste editie van de „List 
of Serial Publications in the British Museum (Natural History) Library”), deelnummer, en nummers van de 
eerste en laatste pagina van het artikel, en van eventuele platen buiten deze paginering. Boeken worden geci¬ 
teerd door achtereenvolgens te geven: naam en voorletters van de auteur, jaar van publikatie, volledige titel, 
eerste en laatste pagina, eventuele platen buiten deze paginering, uitgever en plaats van publikatie. Voor inter¬ 
punctie en nadere toelichting zie de volgende voorbeelden. 

Tijdschriftartikelen: 
Cassagnau, P. & C. Delamare Deboutteville, 1955. Mission Henri Couffaut au Liban. - Archs. Zool, exp. gén. 
2 91:365-395. 

Boeken: 
Greenberg, B., 1973. Flies and diseases 2: i-xvi, 1-235. Junk, The Hague. 

Artikelen in boeken: 
Whittle, J. R. R„ 1976. Mutations affecting the development of the wing. In: Insects Development (P. A. 
Lawrence ed.): 75-115. Blackwell, London. 

Voor details van opmaak, kopjes, enz. wordt men verzocht zich zoveel mogelijk te richten naar een recent 
nummer van EB. 

Een drukproef en het originele manuscript of een fotocopie worden ter correctie toegezonden aan de (eerste) 
auteur. De drukproef dient zonder vertraging gecorrigeerd te worden en tezamen met het manuscript terugge¬ 
zonden te worden aan de redactie. Een tweede drukproef wordt in het algemeen niet aan de auteur toegezon¬ 
den. 

Tezamen met de drukproef wordt de auteur een formulier toegezonden waarop het gewenste aantal over¬ 
drukken opgegeven kan worden. De (eerste) auteur ontvangt 50 overdrukken gratis, meerdere overdrukken zijn 
tegen betaling beschikbaar. 

De artikelen worden zoveel mogelijk geplaatst in de volgorde waarin zij geaccepteerd zijn voor publikatie. 
Incidenteel, ter beoordeling van de redactie, kunnen artikelen voorrang krijgen. 
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Nieuwe en interessante Microlepidoptera uit 

Nederland in het jaar 1995 (Lepidoptera) 

K. J. Huisman & J. C. Koster 

HUISMAN, K. J. & J. C. KOSTER, 1998. NEW AND INTERESTING MICROLEPIDOPTERA FROM THE 

NETHERLANDS IN THE YEAR 1995 (LEPIDOPTERA). - ENT. BER., AMST. 58 (4): 53-69. 

Abstract: This is the ninth compilation of Microlepidoptera collected in The Netherlands, covering the year 1995. Four 

species are recorded for the first time from The Netherlands. Nemapogon inconditella (Tineidae) was collected in a light 

trap in the eastern part of the country. One specimen of Elachista pomerana (Elachistidae) was collected at light and two 

others were collected in a malaise trap in the northwestern part of the province of Overijssel. Of Elachista eleochariella 

two specimens were swept from the vegetation at dusk not far from the previous location. One specimen of 

Scrobipalpula tussilaginis (Gelechiidae) was already collected in 1988 in the southeast of the country, but was not re¬ 

ported so far. Two species have to be removed from the Dutch list: Phyllonorycter cydoniella (Gracillariidae) and 

Scrobipalpula psilella (Gelechiidae). After redetermination of the specimens under the name of P. cydoniella in the col¬ 

lections it was evident that the specimens involved belong to other species of Phyllonorycter feeding on Rosaceae. 

Scrobipalpa psilella, mentioned in the annual list of 1994 (Huisman & Koster, 1997), also belongs to S. tussilaginis. 

Referring to Scholz (1996) we examined the species of the Epermenia illigerella-complex. Both Epermenia illigerella 

and E. falciformis occur in The Netherlands. Epermenia falciformis is the most common of the two and has been found 

in most parts of the country, E. illigerella is mainly restricted to the southern part. The latter seems to be a more recent 

addition to our fauna and has been collected for the first time in 1968. 

K. J. Huisman, Patrijzenlaan 4, 8091 BK Wezep. 

J. C. Koster, Van Brederodestraat 53, 1759 VG Callantsoog. 

Inleiding 

Dankzij de gulle medewerking van velen, 
vooral vanuit de sectie “Snellen” van de Ne¬ 
derlandse Entomologische Vereniging, maar 
ook van er buiten, kunnen we weer een verslag 
uitbrengen over in Nederland waargenomen 
Microlepidoptera. Ditmaal gaat het voorna¬ 
melijk over 1995, met enkele aanvullingen 
over oudere jaren. 

Na ampele overweging hebben we besloten 
om voor de nomenclatuur gebruik te gaan ma¬ 
ken van de nieuwe naamlijst van Karsholt & 
Razowski (1996). 

De vindplaatsen zijn per provincie gerang¬ 
schikt. Indien het aantal exemplaren niet 
wordt vermeld, betreft de vangst slechts één 
exemplaar. De verantwoordelijkheid voor de 
determinaties ligt bij de inzenders, maar diver¬ 
se kritische soorten zijn door de auteurs ge¬ 
controleerd. 

Provincies: Fr - Friesland; Gr - Groningen; Dr - Drenthe; 
Ov - Overijssel; F1 - Flevoland; Gld - Gelderland; U - 

Utrecht; NH - Noord-Holland; ZH - Zuid-Holland; Z - 

Zeeland; NB - Noord-Brabant; L - Limburg. 

Wij willen alle personen, die gegevens hebben ver¬ 

strekt voor deze jaarlijst, van harte bedanken voor hun 

medewerking. In het bijzonder danken wij de heren O. 

Karsholt, Kopenhagen, Denemarken en W. Biesenbaum, 

Velbert-Langenberg, Duitsland voor het verrichten van 

enkele determinaties en/of het beschikbaar stellen van 

materiaal. Ook diverse anderen hebben ons met advies 

terzijde gestaan of waren behulpzaam bij het lenen van 

materiaal, te weten mevrouw Dr S. A. Ulenberg en de he¬ 

ren W. Hogenes, M. G. M. Jansen, Dr E. J. van 

Nieukerken en Drs H. W. van der Wolf. 

De afkortingen in de tekst hebben betrekking op de na¬ 

volgende personen: C. J. M. Alders, Arnhem (CA); J. E. 

F. Asselbergs, Bergen op Zoom (JA); A. L. Cox, Mook 

(AC); K. J. Huisman, Wezep (KH); J. A. W. Lucas, 

Rotterdam (JL); Ch. G. A. M. Naves, Drempt (CN); T. 

Rutten, Venray (TR); A. Schreurs, Kerkrade (AS); M. van 

Stiphout, Posterholt (MS); J. van Vuure, Kortgene (JV); 

J. B. Wolschrijn, Twello (JW); P. J. Zumkehr, Terschel- 

ling-Midsland (PZ). 

Collecties: RMNH - Nationaal Natuurhistorisch Mu¬ 

seum, Leiden; ZMA - Instituut voor Systematiek en 

Populatiebiologie (Zoölogisch Museum), Amsterdam. 
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Fig. 1-7. Genitaliën. 1-2, Nemapogon inconditella (1, <5; 2, $ ); 3, Scrobipalpula tussilaginis, $; 4-5, Epermenia falci- 

formis (4, 6 ; 5, $ ); 6-7, Epermenia illigerella (6, 6 ; 7, $ ). 
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Micropterigidae 

Micropterix mansuetella Zeiler 

Waarnemingen. Ov: Lattrop, Brecklenkampsche veld, 

8.V.1993, 3 exemplaren gesleept, KH; Gld: Hoog-Keppel, 

Het Heekenbroek, 6.vi.l995, 1 $, CN. 

Micropterix mansuetella is inmiddels van een 

achttal vindplaatsen uit het midden en zuiden 

van ons land bekend (Küchlein, 1993; Huis¬ 

man & Koster, 1994). 

Tineidae 

Infurcitinea argentimaculella (Stainton) 

Infurcitinea argentimaculella werd door J. B. 

Wolschrijn te Twello (Gelderland) gevonden 

op de stammen van bomen: in 1992 op 27 juli 

drie exemplaren en in 1993 op 23, 25 en 28 ju¬ 

li en 3 augustus steeds vijf exemplaren, tevens 

werd op 7 juli 1995 ook één exemplaar op 

licht gevangen. De aanleiding tot de vondst 

van deze vlinder was, dat hem zakjes waren 

opgevallen die hij niet goed thuis kon brengen. 

Door de stam van enkele lindebomen af te 

zoeken heeft hij toen de vlinder, die maar hier 

en daar in ons land is aangetroffen en de laat¬ 

ste tijd al heel weinig, kunnen vinden. 

Deze soort, met een spanwijdte van 7-9 

mm, behoort tot de kleinste van de familie 

Tineidae. Ze is gemakkelijk te herkennen aan 

de korte en afgeronde voorvleugel, die don¬ 

kerbruin is met twee onderbroken zilverwitte 

dwarsbanden op 1/3 en 2/3 van de lengte en 

een aantal witte vlekken rond de punt. De rups 

leeft van korstmossen, die op beschaduwde 

rotsen en muren groeien. In mei en juni ver¬ 

vaardigt ze hierin lange buisvormige gangen, 

waarin ook de verpopping plaatsvindt (Hanne- 

mann, 1977). 

Nemapogon inconditella (D. Lucas), nieuw 

voor de fauna (fig. 1-2, 8) 

Van Nemapogon inconditella, een soort die tot 

voor kort bekend was onder de naam Nema¬ 

pogon heydeni G. Petersen, werd door K. N. 

Nieuwland op 6 juni 1982 een exemplaar ge¬ 

vangen te Miste (Gelderland). De vlinder 

Fig. 8. Nemapogon inconditella. 

heeft uiterlijk veel weg van N. clematella 

(Fabricius). Bij beide heeft de voorvleugel een 

roomkleurig witte grondkleur, die meer of 

minder bedekt kan zijn met lichtbruine schub¬ 

ben. Nemapogon inconditella heeft aan de ba¬ 

sis van de voorrand echter twee vlekken die 

dichtbij elkaar kunnen liggen, maar geen dui¬ 

delijke ononderbroken streep langs de voor¬ 

rand van de basis tot 1/3 van de vleugel, zoals 

bij N. clematella. Verder heeft de voorvleugel 

in het midden een donkere, naar buiten gerich¬ 

te, voorrands- en binnenrandsvlek. Bij N. cle¬ 

matella raken beide vlekken elkaar en ontstaat 

er een duidelijke donkere V-vormige band. 

De vlinder wordt voornamelijk gevonden 

in Midden- en Zuid-Europa, maar is ook ver¬ 

meld van Denemarken, Zweden en het 

Verenigd Koninkrijk (Karsholt & Razowski, 

1996). De rups is nog niet beschreven, maar 

wordt vermeld van boomzwammen en met na¬ 

me van het elfenbankje (Tramefes versicolor 

(L. ex Fr.) Lloyd) (Hannemann, 1977). 

Monopis fenestratella (Heyden) 

Van deze hoogst zelden waargenomen vlinder 

ving K. N. Nieuwland van 30 mei tot 15 juni 

1989 in totaal zeven exemplaren op licht te 

Amersfoort (Utrecht). Monopis fenestratella 

was slechts van drie plaatsen uit ons land be¬ 

kend (Küchlein, 1993). Door de langgerekte 

lichtgele streep aan de binnenrand van de 

voorvleugel vertoont deze soort enige gelijke¬ 

nis met M. obviella (Denis & Schiffermüller), 

maar zij is hiervan onmiddellijk te onderschei¬ 

den door een grote lichtgele voorrandsvlek die 
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begint ter hoogte van de doorzichtige hyaline- 

vlek en eindigt net voor de vleugelpunt. 

Hoewel de soort uit een vijftiental landen in 

Noord-, West- en Centraal-Europa wordt ver¬ 

meld, schijnt ze nergens gewoon te zijn 

(Pelham-Clinton, 1985; Karsholt & Razowski, 

1996). 

De rups leeft van de herfst tot het voorjaar 

in de nesten van de hoornaar (Vespa crabro 

Linnaeus), en in dood plantaardig materiaal, 

rottend hout en boomzwammen zoals de dool- 

hofzwam (.Daedalea quercina (L. ex Fr.) Fr.) 

(Hannemann, 1977). In Engeland is de soort 

gekweekt uit het nest van een torenvalk (Falco 

tinnunculus Linnaeus) (Pelham-Clinton, 1985). 

Tinea pallescentella Stainton 

Eén exemplaar van deze zeldzame vlinder 

werd door J. A. W. Lucas op 17 september 

1987 gevangen te Rotterdam in de wijk 

Lombardijen. De vlinder wordt gezien de mel¬ 

dingen van de Plantenziektenkundige Dienst 

af en toe ingevoerd (Küchlein, 1993). Een 

aantal soorten van het geslacht Tinea is echter 

moeilijk op het uiterlijk te determineren en al¬ 

leen bij genitaalonderzoek met zekerheid op 

naam te brengen. Küchlein (1993) geeft dan 

ook slechts één gecontroleerde waarneming 

voor ons land. 

Gracillariidae 

Phyllonorycter cydoniella (Denis & 

Schiffermüller) 

Aanleiding tot onderzoek naar het voorkomen 

van deze soort in Nederland was de vondst 

van een aantal mijnen op kweepeer (Cydonia 

oblonga Mill.) te Posterholt (Limburg) door 

M. van Stiphout. Na determinatie van de hier¬ 

uit gekweekte vlinders bleek het echter te gaan 

om Phyllonorycter mespilella (Hübner), een 

soort die voor het eerst voor ons land werd ge¬ 

vonden door Langohr, die mijnen vond op 

peer (Pyrus communis L.) en deze uitkweekte 

(Huisman & Koster, 1996). Ook Küchlein 

(1993) twijfelde aan de determinatie van wat 

in Nederlandse collecties onder de naam P. cy¬ 

doniella stond. Doets (1946) had al opgemerkt 

dat alle vouwmijnmotten die van peer ge¬ 

kweekt worden, tot P. oxyacanthae (Frey) be¬ 

horen. Alleen de exemplaren waarvan de mij¬ 

nen op kweepeer waren gevonden, rekende 

Küchlein tot deze soort. Inmiddels zijn de col¬ 

lecties van de musea in Amsterdam en Leiden 

en een aantal particuliere verzamelingen on¬ 

derzocht. Hierbij werden alle dieren gecontro¬ 

leerd die als P. cydoniella in de collecties 

stonden. Tot dusver zijn er door ons geen 

exemplaren van Phyllonorycter cydoniella ge¬ 

vonden. De dieren afkomstig van kweepeer 

bleken alle tot P. mespilella te behoren. Van 

peer zijn in ons land de volgende soorten ge¬ 

kweekt: Phyllonorycter blancardella (Fabri- 

cius), P. mespilella, P. oxyacanthae en P. spi- 

nicolella (Zeiler). Of P. cydoniella echt in ons 

land voorkomt, is dus hoogst twijfelachtig en 

gezien de resultaten van ons onderzoek zou de 

soort vooralsnog van de lijst van Nederlandse 

micro’s afgevoerd moeten worden. 

De soorten van het geslacht Phyllonorycter 

die op Rosaceae leven, komen vaak op ver¬ 

schillende voedselplanten uit deze familie 

voor. Bovendien zijn ze uitwendig moeilijk 

van elkaar te onderscheiden door de grote va¬ 

riatie in kleur en tekening bij de verschillende 

soorten. Ook kan er meer dan één soort ver¬ 

schijnen uit de mijnen op één enkele voedsel¬ 

plant. 

Phyllonorycter cydoniella wordt van een 

groot aantal landen opgegeven, vanaf het 

noordoosten tot het zuiden van Europa (Kars¬ 

holt & Razowski, 1996). In hoeverre deze ge¬ 

gevens correct zijn is de vraag. Onlangs bleek 

na onderzoek dat de soort ook in Denemarken 

van de lijst moest worden afgevoerd; het be¬ 

treffende materiaal bleek tot P. oxyacanthae te 

behoren (O. Karsholt in litt., 1996). 

Phyllonorycter pas tore lia (Zeller) 

Waarnemingen. Gld: Arnhem, ix.1994 en ix.1995, tiental¬ 

len mijnen op schietwilg (Salix alba L.), waaruit tientallen 

vlinders werden gekweekt, CA en AS; Tiel, ix.1995, één 

mijn op schietwilg, CA. ZH: Rhoon, twee exemplaren, 

één op licht op 31 .vii. 1995 en één overdag op 9.x. 1995; 

tevens werden er op de laatste dag drie mijnen gevonden 

op schietwilg, JL. 
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Hoewel er van Phyllonorycter pastorella een 

tiental vindplaatsen voor ons land worden ver¬ 

meld, was de soort al meer dan 50 jaar niet 

meer waargenomen (Küchlein, 1993), totdat 

de mijnen in 1994 door C. J. M. Alders in gro¬ 

te aantallen werden gevonden op schietwilg. 

Phyllonorycter pastorella komt hoofdzakelijk 

voor in Centraal- en Oost-Europa, maar wordt 

ook vermeld van Frankrijk en Spanje (Kars- 

holt & Razowski, 1996). De soort bereikt in 

Nederland haar noordwestgrens en mogelijk is 

dit de oorzaak van het wisselvallige optreden. 

Volgens Kuznetsov (1990) leeft de rups op 

wilgen met behaarde bladeren zoals boswilg 

(Salix caprea L.), maar soms wordt hij ook ge¬ 

vonden op populier (Populus sp.) en ratelpo- 

pulier (Populus tremula L.). Volgens de erva¬ 

ringen in Nederland maakt de rups juist een 

grote vouwmijn op de onderzijde van de bla¬ 

deren van gladbladige wilgensoorten. De mijn 

is te herkennen aan de enkele, zeer dikke 

vouw in het midden. Eenzelfde type mijn 

maakt de zeldzame Phyllonorycter connexella 

(Zeller), die op kraakwilg (Salix fragilis L.) en 

op zwarte populier (Populus nigra L.) leeft. 

Phyllonorycter sagitella Bjerkander 

Te Schinveld (Limburg) werden eind augustus 

1994 door A. Schreurs honderden mijnen van 

Phyllonorycter sagitella aangetroffen op ratel- 

populier, maar de vlinders waren reeds uitge¬ 

komen. In 1995 werd begin augustus weer 

op dezelfde vindplaats gezocht en ook nu weer 

waren de vouwmijnen bij honderden aan¬ 

wezig. De kweek leverde tientallen imagines 

op. Voordien was deze soort slechts van en¬ 

kele vindplaatsen uit ons land bekend. Küch¬ 

lein (1993) vermeldt dat in de vorige eeuw en¬ 

kele mijnen en adulten zijn gevonden en ver¬ 

der dat er in 1986 en 1991 mijnen zijn 

waargenomen in Mariapeel (Limburg) en 

Maashees (Noord-Brabant), maar dat er toen 

geen adulten werden uitgekweekt. Ook de 

tweede auteur vond in 1985 mijnen op ratel- 

populier te Losser (Overijssel) en ook hieruit 

verschenen geen vlinders. Het kan niet uitge¬ 

sloten worden dat het hier soorten betreft die 

normaal op wilg (Salix sp.) leven en “per on¬ 

geluk” een overstap hebben gemaakt naar ra- 

telpopulier. 

Phyllonorycter sagitella komt verspreid 

voor in Noord-, West- en Centraal-Europa, 

ook in de ons omringende landen (Karsholt & 

Razowski, 1996). 

Yponomeutidae 

Yponomeuta irrorella (Hübner) 

Te Drempt (Gelderland) werd door Ch. G. A. 

M. Naves op 24 juli 1995 één exemplaar van 

de zeldzame stippelmot Yponomeuta irrorella 

op licht gevangen. Küchlein (1993) geeft een 

zestal vindplaatsen uit oostelijk Noord-Bra¬ 

bant en Limburg en ook een vondst uit de dui¬ 

nen bij Den Haag (Meijendel). 

De rups leeft, net als de algemene Y. cagna- 

gella (Hübner), op kardinaalsmuts (Euonymus 

europaeus L.). Ze leeft op de bladeren in een 

spinsel met enkele andere rupsen en later al¬ 

leen, dit in tegenstelling tot Y. cagnagella 

waarvan de rupsen in grote nesten leven 

(Agassiz, 1996). Nieuw voor Gelderland. 

Argyresthia dilectella Zeiler 

Te Schagerbrug (Noord-Holland) kwam Argy¬ 

resthia dilectella op 13 juli 1995 uit de lichtval 

die K. N. Nieuwland had opgesteld in zijn tuin. 

Van de soorten die voorkomen op jeneverbes 

(Juniperus communis L.) is deze soort, met 

Argyresthia trifasciata Staudinger, aan te tref¬ 

fen op diverse cultivars van jeneverbes (Juni- 

perus sp.) en schijncypres (Chamaecyparis sp.) 

in tuinen (Agassiz, 1996). Küchlein (1993) 

geeft een vrij groot aantal vindplaatsen in het 

oosten, midden en zuiden van het land, voorna¬ 

melijk plaatsen waar jeneverbes van nature 

voorkomt. Dit is de tweede vondst uit het wes¬ 

ten van ons land. 

De rups leeft van de herfst tot in mei in de 

eindscheuten van de voedselplant. Verpop¬ 

ping vindt plaats tussen de afgevallen naalden 

op de grond. De uiteinden van de aangetaste 

twijgen verdorren en verraden zo de aanwe¬ 

zigheid van de rups. Door de aangetaste twijg- 

uiteinden in het voorjaar te verzamelen kan de 
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soort evenals Argyresthia arceuthina Zeiler, 

die dezelfde levenswijze heeft, vrij gemakke¬ 

lijk worden gekweekt. 

Depressariidae 

Luquetia lobelia (Denis & Schiffermüller) 

Waarnemingen. ZH: Ouddorp, 5.vi.l995, KH; L: Venray, 

20.vi.1995, op licht, TR. 

Luquetia lobelia wordt hoofdzakelijk aange¬ 

troffen in het midden en zuidoosten van ons 

land (Küchlein, 1993). De vondst in Ouddorp 

is de tweede in het kustgebied. In de vorige 

jaarlijst (Huisman & Koster, 1997) werd 

Egmond als eerste vindplaats in het kustge¬ 

bied vermeld. De juiste lokatie van deze 

vondst is echter Bakkum-Noord, waar R. de 

Vos op 31 juli 1988 een mannetje ving. 

De rups leeft van augustus tot oktober in 

een spinsel aan de onderzijde van het blad van 

sleedoorn (.Prunus spinosa L.). Ook lijsterbes 

(,Sorbus aucuparia L.) en meidoorn (Cratae¬ 

gus sp.) worden als voedselplant gemeld 

(Palm, 1989). Nieuw voor Zuid-Holland. 

Depressaria badiella (Hübner) 

Eén exemplaar van Depressaria badiella werd 

te Twello op 17 augustus 1995 ’s avonds zit¬ 

tend tegen een muur aangetroffen door J. B. 

Wolschrijn. Deze vlinder is op enkele plaatsen 

in Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en 

Limburg gevonden, steeds een enkel exem¬ 

plaar. 

De rups leeft op gewoon biggekruid (Hypo- 

chaeris radicata L.), akkermelkdistel (Son- 

chus arvensis L.) en paardebloem (Taraxacum 

sp.) (Emmet, 1979). 

Elachistidae 

Elachista pomerana Frey, nieuw voor de 

fauna 

Waarnemingen. Ov.: Wanneperveen, Belterwijde, 

29.V.1995, op licht, KH, en op 12.vi.l995, 2 exemplaren 

in malaiseval, BvA. 

Bij een inventarisatie van gebieden in de kop 

van Overijssel is deze, voor ons land nieuwe 

soort, te voorschijn gekomen. De determinatie 

danken we aan W. Biesenbaum. De vlinder is, 

met het nodige voorbehoud, uiterlijk te her¬ 

kennen aan de eerste dwarsband op de voor¬ 

vleugel, die meer of minder duidelijk in het 

midden geknikt is. Elachista poae Stainton 

kan dit ook vertonen, maar dan is de dwarslijn 

meestal dunner en meer geslingerd. Bij 

Elachista atricomella Stainton die doorgaans 

groter is, is deze band vaak in het midden on¬ 

derbroken. Bij E. pomerana ligt de costale 

vlek iets meer naar distaai dan de tornale vlek. 

De kop is grijs. Duidelijke afbeeldingen van 

de adulten en de genitalia zijn te vinden in 

Traugott-Olsen & Schmidt Nielsen (1977) en 

Bland (1996). 

De rups leeft op veldbeemdgras (Poa pra¬ 

tensis L.), mannagras {Glyceria fluitans ( L.)), 

rietgras (Phalaris arundinacea L.), struisriet 

(■Calamagrostis sp.) en haver (Avena sp.). In 

Engeland zijn de mijnen gevonden op duinriet 

(■Calamagrostis epigejos Roth) (Bland, 1996). 

De vlinder wordt meestal gevonden in 

vochtige terreinen en heeft volgens Traugott- 

Olsen & Schmidt Nielsen (1977) één genera¬ 

tie, maar volgens Bland (1996) mogelijk drie. 

De soort komt op enkele plaatsen in Engeland 

voor en verspreid maar lokaal in heel Scandi¬ 

navië, wordt niet vermeld uit België en Frank¬ 

rijk (Leraut 1980), maar wel uit Duitsland. 

Verder komt de vlinder voor in Oost- en 

Centraal-Europa, tot in Italië (Karsholt & 

Razowski, 1996). 

Elachista eleochariella (Stainton), nieuw 

voor de fauna 

Twee exemplaren van Elachista eleochariella 

werden op 16 juni 1995 in de schemering ge¬ 

sleept in de Veerslootslanden te Rouveen 

(Overijssel). De determinatie werd ook in dit 

geval verricht door W. Biesenbaum. Deze 

soort lijkt veel op E. utonella (Frey), maar de 

lichte costale vlek en de donkere schubben 

wortelwaarts daarvan staan schuiner op de 

costa en wijzen meer in de richting van het 

midden van de buitenrand. Het kenmerk dat 

Bland (1996) geeft, een vage lichte vlek bij de 



Ent. Ber., Amst. 58 (1998) 59 

costaalrand, tegenover het zwarte streepje in 

de vouw, die bij E. utonella wel en bij E. eleo- 

chariella niet aanwezig zou zijn, gaat bij onze 

exemplaren van beide soorten niet op. Voor de 

afbeeldingen van het adult en de genitalia ver¬ 

wijzen we naar de afbeeldingen in Traugott- 

Olsen & Schmidt Nielsen (1977) en Bland 

(1996). 

De rups leeft op veenpluis (Eriophorum an- 

gustifolium Honch.), gewone waterbies (.Eleo- 

charts palustris ( L.) R. et Sch.) en zegge (Ca- 

rex sp.) (Traugott-Olsen & Schmidt Nielsen, 

1977). In Engeland zou zeegroene zegge 

0Carex flacca Schreb.) de belangrijkste voed¬ 

selplant zijn (Bland 1996). Het is dus een vlin¬ 

der van vochtige terreinen. 

In Engeland wordt de soort hier en daar ge¬ 

vonden, steeds op moerassige veengronden. 

Zij wordt verder vermeld uit verscheidene dis¬ 

tricten in Denemarken en Zweden en uit 

Frankrijk, maar niet uit België (Karsholt & 

Razowski, 1996). 

Cosmiotes consortella (Stainton) 

In de Banjaard te Wissenkerke (Zeeland) wer¬ 

den op 3 mei 1995 twee exemplaren van Cos¬ 

miotes consortella uit duinvegetatie gesleept 

door J. van Vuure. Na de vondst te Woens- 

drecht (Huisman & Koster, 1996) wederom 

een uit het zuidwesten van ons land en wel van 

de Zeeuwse eilanden. De soort is misschien 

minder zeldzaam dan werd aangenomen. Het 

determineren van de soorten van dit geslacht 

blijft echter lastig. Nieuw voor Zeeland. 

Agonoxenidae 

Spuleria flavicaput Haworth 

Spuleria flavicaput werd op 2 juni 1994 te 

Schagerbrug aangetroffen in de lichtval door 

K. N. Nieuwland. De meeste vindplaatsen van 

deze soort liggen in het midden en zuidwesten 

van ons land (Küchlein, 1993). Dit is de eerste 

vondst uit het noordwesten. 

De rups leeft van augustus tot oktober in de 

twijgen van meidoorn. Volgens Sorhagen 

(1885) leeft de rups in jonge en zachte zijtak¬ 

ken ter dikte van een breinaald. De gang be¬ 

gint bij de aanhechtingsplaats van de zijtak en 

de rups boort in de richting van het uiteinde 

van de twijg. Hierbij wordt alleen het merg als 

voedsel gebruikt. Aan het einde van de gang 

maakt de rups een bocht naar buiten, meestal 

naar de onderzijde van de twijg. Aan de bui¬ 

tenzijde is dit zichtbaar als een ovale, gedeel¬ 

telijk bedekte opening. De uitwerpselen wor¬ 

den uit de gang verwijderd. Aan het begin van 

de gang, die vaak nog enigszins in de hoofdtak 

doorloopt, vindt in de herfst de verpopping 

plaats. De aangetaste twijgen kunnen het bes¬ 

te worden gezocht tegen het einde van de win¬ 

ter voor het uitlopen van de bladeren. 

Scythrididae 

Scythris limbe lia (Fabricius) 

Waarnemingen. Gld: Wezep, 1 .viii. 1992, KH; L: Poster- 

holt, 15.viii. 1995, gesleept van ganzevoet (Chenopodium 

sp.), MS. 

Scythris limbella wordt slechts zelden in ons 

land aangetroffen. Naast enkele oude vond¬ 

sten is zij slechts bekend van recente waarne¬ 

mingen te Twello en Drunen (Noord-Brabant) 

(Huisman & Koster, 1994) en van Amersfoort 

en Oegstgeest (Zuid-Holland). 

De rups leeft van april tot augustus in groe¬ 

pen in een spinsel op ganzevoet en melde 

(Atriplex sp.), waar ze eet van de bladeren, 

knoppen en bloemen (Bengtsson, 1997). 

Coleophoridae 

Coleophora ochripennella Zeiler 

Waarnemingen. L: Kerkrade, 4.vi.l993; Vijlen, Elzetter- 

bosch, 17.vi.1991, beide keren één exemplaar, AS. 

Coleophora ochripennella was uit ons land 

bekend van enkele vondsten uit de vorige 

eeuw en van twee meer recente waarnemingen 

uit Limburg (Geulle: zakken verzameld door 

H. W. van der Wolf in 1972) en Noord-Bra- 

bant (Vierlingsbeek: één vlinder verzameld 

door T. Rutten in 1990) (Huisman & Koster, 

1994). 
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De rups leeft op labiaten, onder andere an- 

doorn (Stachys sp.) en stinkende ballote {Bal- 

lota nigra L.) (H. W. van der Wolf, persoon¬ 

lijke mededeling). 

Coleophora lineola (Haworth) 

Op 2 augustus 1995 trof J. van Vuure één 

exemplaar van Coleophora lineola aan in een 

lichtval die stond opgesteld te Kortgene 

(Zeeland). Tot dusver was deze soort bekend 

uit de duinen van Voorne tot aan het 

Noordzeekanaal en uit het zuidoosten van ons 

land (Küchlein, 1993). 

De rups leeft op stinkende ballote en an- 

doorn. Hoogstwaarschijnlijk is de laatste soort 

in Zeeland de voedselplant. Nieuw voor Zee¬ 

land. 

Coleophora zelleriella Heinemann 

Te Rhoon (Zuid-Holland) werd op 10 juli 1995 

een exemplaar van Coleophora zelleriella op 

licht gevangen door J. A. W. Lucas. De soort is 

pas sinds 1982 uit ons land bekend, toen een 

serie dieren te Bergharen (Gelderland) werd 

verzameld (Gielis et al., 1985). Sindsdien is de 

vlinder gevonden op een aantal plaatsen in het 

oosten en zuiden van ons land (Küchlein, 

1993). De vondst in Rhoon is de eerste waar¬ 

neming in het westen van ons land. 

De zwarte pistoolvormige zak is te vinden 

op boswilg en grauwe wilg {Salix cinerea L.) 

(Razowski, 1990). Nieuw voor Zuid-Holland. 

Momphidae 

Mompha subbistrigella (Haworth) 

Te Kortgene werd op 7 juni 1995 één exem¬ 

plaar van Mompha subbistrigella door J. van 

Vuure op licht gevangen. Dit is een soort die 

niet zo vaak wordt aangetroffen, maar plaatse¬ 

lijk algemeen kan zijn. J. B. Wolschrijn heeft 

al enige jaren een goede populatie in zijn tuin 

te Twello. De meeste soorten van het geslacht 

Mompha komen niet erg op licht af en men 

kan dan ook beter naar de rupsen zoeken. 

De rups van Mompha subbistrigella leeft 

op de kleinere soorten wilgeroosjes, zoals 

bergbasterdwederik {Epilobium montanum 

L.), moerasbasterdwederik {E. palustre L.), 

kleinbloemige basterdwederik {E. parviflorum 

Schreb.) en kantige basterdwederik {E. tetra- 

gonum L.). Ze leeft in juli en augustus in de 

peul en voedt zich met de onrijpe zaden. Als 

gevolg van deze aantasting ziet de peul er dik¬ 

ker en korter of soms krommer uit dan gebrui¬ 

kelijk. Ook verraadt een opening aan de zij¬ 

kant van de peul de aanwezigheid van de rups, 

die voor zijn ontwikkeling meerdere peulen 

nodig heeft. 

De vlinder vliegt in één generatie van au¬ 

gustus tot juni. Overwinterde vlinders kunnen 

soms al heel vroeg in het voorjaar worden aan¬ 

getroffen. Nieuw voor Zeeland. 

Mompha locupletella (Denis & 

Schiffermüller) 

Mompha locupletella werd door K. J. Huis¬ 

man op 20 juni 1995 op licht gevangen te 

Wanneperveen (Overijssel). De soort komt lo¬ 

kaal voor in de zuidelijke helft van ons land, 

maar wordt over het algemeen weinig gevon¬ 

den. Ook bij deze soort geeft het zoeken naar 

de mijnen vaak een beter resultaat dan licht- 

vangsten. 

De rups leeft op dezelfde soorten basterd¬ 

wederik als de vorige soort. De onregelmatig 

gevormde mijnen zijn in het voorjaar aan te 

treffen op de rozetten van de voedselplant. In 

juli zijn de mijnen van de tweede generatie te 

vinden. Deze zitten vaak hoger in de plant tot 

net onder bloemen. Eén rups kan meer dan één 

mijn maken. 

Cosmopterigidae 

Cosmopterix lienigiella Lienig & Zeiler 

Waarneming. Gld: Twello, 12.vii. 1995, JW. NB: Woens- 

drecht, 20.vi.1995, op licht, JA. 

Cosmopterix lienigiella komt lokaal voor in 

Noord- en Zuid-Holland en Friesland en werd 

tot voor kort steeds als zeldzaam beschouwd. 

De rups maakt in de nazomer en herfst lan¬ 

ge plaatmijnen in riet {Phragmites australis 
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(Cav.) Trin. ex Steud.). Ze overwintert in de 

mijn en verpopt in het voorjaar. Nieuw voor 

Gelderland en Noord-Brabant. 

Gelechiidae 

Argolamprotes micella (Denis & 

Schiffermüller) 

Waarnemingen. Gld: Hoog-Keppel, Het Heekenbroek, 

20.vi.1995, CN; Wezep, 19.vi.1992, op licht, KH. 

Het betreft een kleine uitbreiding van het be¬ 

kende areaal van deze pas sinds 1949 uit 

Nederland bekende vlinder. Buiten Zuid 

Limburg zijn nu een achttal vindplaatsen be¬ 

kend van Argolamprotes micella, alle in het 

oosten van ons land (Gielis et al., 1985; Küch¬ 

lein, 1993). 

De rups leeft op framboos (Rubus idaeus 

L.) en mogelijk ook op andere Ruhus-soorten 

(Emmet, 1979). 

Monochroa palustrella (Douglas) 

Van Monochroa palustrella ving J. A. W. 

Lucas op 25 juli 1995 één exemplaar op licht 

te Rhoon. De vlinder is in hoofdzaak bekend 

van een aantal vindplaatsen in de moerassige 

gebieden van Noord-Holland en Friesland, 

met Goeree en Melissant als enige vindplaat¬ 

sen in het zuidwesten van ons land. De soort is 

echter niet algemeen. 

Volgens Emmet (1979) leeft de rups in de 

wortels van krulzuring (Rumex crispus L.), 

een plant die niet aan moerassige biotopen is 

gebonden. Mogelijk komt ook waterzuring 

(Rumex hydrolapathum Huds.) als waardplant 

in aanmerking. 

Chionodes electella (Zeiler) 

J. van Vuure ving op 11 juli 1995 één exem¬ 

plaar van Chionodes electella op licht te 

Kortgene. De vlinder is bekend van een groot 

aantal vindplaatsen, voornamelijk op de zand¬ 

gronden in het oosten, midden en zuiden van 

ons land. Dit houdt verband met het voorko¬ 

men van jeneverbes, de voedselplant van de 

rups. De soort werd in 1983 al te Melissant 

waargenomen (Gielis et al., 1985), waar net 

als in Kortgene geen jeneverbes in het wild 

voorkomt. Mogelijk verspreidt de soort zich 

dankzij aanplant van jeneverbes in tuinen. 

Nieuw voor Zeeland. 

Scrobipalpa proclivella (Fuchs) 

In de collectie Schreurs werd door M. G. M. 

Jansen één exemplaar aangetroffen van 

Scrobipalpa proclivella dat op 14 augustus 

1984 door A. Schreurs te Eygelshoven 

(Limburg) werd gevangen. Het betreft het 

tweede exemplaar uit het zuiden van Limburg. 

Ook in de collectie Bentinck bevindt zich een 

exemplaar, gevangen te Maarssen (Utrecht) 

op 22 augustus 1949. Voor zover bekend is dit 

exemplaar het eerste dat ooit in Nederland ge¬ 

vangen is. Het voorkomen van Scrobipalpa 

proclivella is voornamelijk beperkt tot Lim¬ 

burg en het oosten van Noord-Brabant. (Van 

Nieukerken et al, 1993; Huisman & Koster, 

1996). 

Scrobipalpula psilella (Herrich-Schäffer) 

Scrobipalpula psilella werd nieuw voor de 

fauna gemeld in de jaarlijst van 1994 (Huis¬ 

man & Koster, 1997). Recent onderzoek aan 

dit moeilijke genus door Huemer & Karsholt 

(Karsholt in litt., 1997) resulteerde erin dat 

niet minder dan vier soorten konden worden 

onderscheiden. Na herdeterminatie van het 

exemplaar van de Sint Pietersberg door O. 

Karsholt bleek dit tot Scrobipalpula tussilagi- 

nis te behoren. Scrobipalpula psilella moet 

dus vervallen van de Nederlandse lijst. 

Scrobipalpula tussilaginis Stainton, nieuw 

voor de fauna (fig. 3, 9) 

Behalve het hierboven genoemde exemplaar, 

dat in 1991 op de Sint Pietersberg werd ge¬ 

vangen, ontdekte H. W. Van der Wolf nog een 

tweede, dat op 10 augustus 1988 door A. 

Schreurs op de Brunsummerheide (Zuid- 

Limburg) werd verzameld. De determinatie 

werd bevestigd door O. Karsholt. 
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Fig. 9. Scrobipalpula tussilaginis. 

Als voedselplant voor de rups wordt opge¬ 

geven absinthalsem (.Artemisia absinthium L.) 

(Karsholt & Nielsen, 1978). Op de plaatsen 

waar de dieren zijn gevangen komt deze plant 

echter niet voor. Sattler (1987) vermeldt ech¬ 

ter onder andere ook boerenwormkruid 

('Tanacetum vulgare L.) als waardplant. 

Het vrouwelijk genitaal is afgebeeld in fi¬ 

guur 3. Voor een afbeelding van het mannelijk 

genitaal wordt verwezen naar figuur 19 in de 

jaarlijst over 1994 (Huisman & Koster, 1997). 

Caryocolum alsinella (Zeiler) 

Op de Grevelingendam (Zeeland) werd door J. 

van Vuure op 24 juni 1995 één exemplaar van 

Caryocolum alsinella gesleept van zandhoom- 

bloem (Cerastium semidecandrum L.), de 

voedselplant van de rups. Deze soort was tot 

dusver bekend uit de duinen ten noorden van 

Katwijk en van een aantal Waddeneilanden 

(Küchlein, 1993). De rups leeft in mei van de 

bloemen en zaden van zandhoombloem 

(Emmet, 1979). Nieuw voor Zeeland. 

Platyedra subcinerea (Haworth) 

Waarnemingen. Fr: Terschelling, Midsland, 23.x. 1995, 3 

exemplaren, PZ; Gld: Drempt, 27.V.1995, CN. 

Tot dusver was Platyedra subcinerea slechts 

bekend van enkele vangsten uit Limburg 

(Huisman & Koster, 1996). 

De rups leeft op groot kaasjeskruid {Malva 

sylvestris L.). De exemplaren van Terschel¬ 

ling werden gevangen in de direkte nabijheid 

van muskuskaasjeskruid (M. moschata L.), dat 

daar mogelijk de voedselplant is. Nieuw voor 

Friesland en Gelderland. 

Anarsia lineatella Zeiler 

Eén exemplaar van Anarsia lineatella werd op 

20 mei 1995 door Ch. G. A. M. Naves op licht 

in zijn tuin te Drempt gevangen. Er zijn heel 

wat vindplaatsen van de soort bekend, maar 

dit zijn meestal mededelingen van de Plan- 

tenziektenkundige Dienst over met fruit geïm¬ 

porteerd materiaal. Küchlein (1993) vermeldt 

dat de vlinder de laatste tijd ook af en toe in 

het veld waargenomen wordt: Simpelveld 

(Limburg), Herkenbosch (Limburg) en Groe- 

ningen (Noord-Brabant). 

De rups leeft op verschillende Prunus-soor¬ 

ten, zoals pruim {Prunus domestica L.), perzik 

{P. persica (L.) Batch), amandel {P. dulcis 

(Mill.) D. A. Webb), abrikoos {P. armeniaca 

L.), zoete kers {P. avium (L.) L.) en sleedoorn, 

maar ze komt ook voor op appel {Malus do¬ 

mestica Borkh.) en mogelijk ook op esdoorn 

{Acer sp.). Zowel bladeren als knoppen, maar 

ook onrijpe vruchten, zaden en de groene bast 

aan de basis van jonge loten staan op het menu 

(Piskunov, 1990). 

Tortricidae 

Lozotaeniodes formosana (Geyer) 

Lozotaeniodes formosana werd door D. A. 

Vestergaard gevangen op 20 juli 1991 te Soest 

(Utrecht). Dit is een soort van de kust, die ech¬ 

ter de laatste tijd op verschillende plaatsen in 

het binnenland is gevangen (Huisman & 

Koster, 1996). Nieuw voor Utrecht. 

Phalonidia vectisana (Humpreys & 

Westwood) 

Van deze vlinder werd één exemplaar gevan¬ 

gen te Twello op 3 augustus 1995 door J. B. 

Wolschrijn. Opnieuw dus een vangst van dit 

kustdier in het binnenland, overigens dicht in 

de buurt van de waarneming te Wezep in 1993 

(Huisman & Koster, 1996). Vermoedelijk be¬ 

treft het zwervers. 
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Onder redactie van de secretaris 
M.J. Sommeijer, Afdeling Sociale Insecten U.U. 
Postbus 80.086, 3508 TB Utrecht april 1998 

LANDELIJKE VERGADERAGENDA 

lentevergadering 25 apri 1, NATURALIS, Leiden 
Zomerbijeenkomsl 5 -7 juni 1998 WESTERNIELAND (GRONINGEN) 

EXCURSIE NATURALIS 
EN PRESENTATIE ENTOMOLOGISCHE CD-ROMS 

gecombineerd met 
43e LENTEVERGADERING TE LEIDEN 

zaterdag 25 april 1998 
Collegezaal, Nationaal Natuurhistorisch Museum, NATURALIS, 

Darvvinweg, te Leiden (zie routebeschrijving) 
aanvang: 10:30 uur, zaal open en koffie vanal' 10:00 uur 

De Lentevergadering zal ditjaar gehouden worden in het nieuwe NNM NATURALIS. We zullen hierbij de mogelijkheid 
geboden worden om verschillende afdelingen van het museum te bezoeken waarbij uitleg over de entomologische collecties 
gegeven zal worden. Dit programma wordt gecombineerd met een demonstratie van, en interactieve kennismaking met een 
serie ENTOMOLOGISCHE CD-ROMS, en uiteraard met de Algemene Vergadering van de NEV. 
Nieuwe formule voor het dagprogramma 

De Algemene Vergadering zal kort worden gehouden om het programma zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor de leden. Let 
op, we zullen 's ochtends al beginnen met het entomologisch programma. De AV zal één uur duren en gehouden worden in het 
eerste deel van de middag. 
programma: 
10:00 uur: Zaal open met koffie; NB. TOEGANG TOT HET GEBOUW OP VERTOON VAN DEZE 

CONVOCATIE!! 
10:30 uur: Opening en welkom 
10:35 - 12:30 uur: Uitleg en rondleiding door NATURALIS 
12:30 - 13:30 uur: Lunch Pauze 
13:30 - 14:30 uur: Algemene Vergadering NEV, met volgende agenda: 

a. Mededelingen 
b. Verslag van de secretaris over de toestand van de Vereniging 
c. 1. Rekening en verantwoording van de penningmeester 

2. Verslag van de Kascommissie 
3. Décharge oude en benoeming nieuwe Kascommissie 

d. Verslag van de bibliothecaris 
e. Eventuele verslagen van de Commissies van het Bestuur 
f. Bestuursverkiezing. Er moet worden voorzien in de vacature van de voorzitter J.Krikken, de secretaris M.J. 

Sommeijer, die beiden niet herkiesbaar zijn, en in de vacature van het bestuurslid P. Koomen die kandidaat is 
om M.J. Sommeijer op te volgen als secretaris. Het Bestuur stelt als kandidaten voor deze vacatures de 
volgende dubbeltallen voor: 
1. voor het voorzitterschap: 1. J. van Tol, 2. E.J. van Nieukerk en; 
2. als bestuurslid (opvolging secretaris): 1. P. Koomen, W. van Steenis: 
3. als bestuurslid: 1. O. Vorst, 2. J. Huijbregts. 
Er zijn bij het ter perse gaan van dit bericht nog geen namen van andere candi daten binnengekomen (zie 
mededelingen in februari-nummer EB) 

g. Rondvraag 
f. Sluiting AV 

V 



Aansluitend voortzetting van de Entomologische Vergadering: dit deel van het programma zal bestaan uit een 
uitleg door Peter Koomen over een aantal entomologische CD-ROMS. Er is gelegenheid om zelf met deze programma's te 
werken. Er is een goede collectie van de CD-ROMS die op dit moment in de wereld beschikbaar zijn. Dit houdt in dat er 
materiaal is over zeer uiteenlopende insectengroepen. Dit is een zeer unieke gelegenheid die u zich niet mag laten ontgaan. 
16.00 uur: Sluiting 
* N B. De toegang tot NATURALIS wordt verleend op vertoon van deze convocatie. Probeert u om op tijd te arriveren, dwz. 
vóór 10.30 uur. 
** Onderstaand kaartje geeft de routebeschrijving aan voor treinreizigers en automobilisten. 
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Aiitcwoiite vanaf A44: 

ROUTEBESCHRIJVING 

Kort verslag van de 130e WINTERVERGADERING, 
14 FEBRUARI 1998 Kon. Jaarbeurs, te Utrecht 

Traditie getrouw werd de Wintervergadering 1998 gehouden in de Jaarbeurs te Utrecht. Met 67 deelnemers zat de zaal vooral 
tijdens het ochtend deel van de vergadering tjokvol. Nadat de voorzitter het openingswoord heeft gesproken en iedereen heeft 
verwelkomd, doet de secretaris enkele huishoudelijke mededelingen. Er wordt alvast een uitnodiging gedaan voor de 
Lentevergadering op 25 april te Leiden. Het programma zal bestaan uit een kort gehouden Algemene Vergadering, een excursie 
door het nieuwe natuurhistorisch museum NATURALIS en een demonstratie van CD-ROMs over entomologie. De secretaris 
meldt ook enkele activiteiten rond de verbetering van het VERENIGINGSNIEUWS in Entomologische Berichten (redactie van 
deze rubriek wordt uitgebreid met contactpersonen van de secties). 
Het programma van de Wintervergadering (weer prima gevuld met uitlopende en interessante entomologische mededelingen) 
verloopt vervolgens zeer geanimeerd en de voorzitter moet controle houden over het tijdschema om iedereen aan bod te laten 
komen. De meeste presentaties werden gevolgd door levendige discussie. De beroemde NEV-macro video opstelling doet, 
bekwaam bediend door C.J. Zwakhals, weer uitstekende dienst. Het programma met entomologische presentaties bestaat uit: 
1. Dré Tennissen: Hommage aan de vlinderverzamelaars. Deze mystérieuse titel (gezien de coleoptere-belangstelling van de 
spreker) dekt een leuk verhaal over interessante kever waarnemingen en -verzamelingen gedaan door lepidopterologen die vooral 
's nachts op licht vangen. Dit heeft enkele zeer interessante kevers opgeleverd. Het betreft soorten van de families Vesperidae, 
Cebrionidae, Cerambycidae, Oedemeridae, Rhipiphoridae, Dascilloidea-Rhipiceridae (vlgs. Beutel, Lawrence & Newton). De 
kevers zijn tevens in een demonstratie kistje gezet en worden ter vergadering rondgedeeld voor bezichtiging. 
2. Leo Witmond, geassisteerd door de Vietnamese hymenopteroloog Chinli Xuang Tong, liet een vrouwtje van Tremex 

fuscicornis (Fahr.) (Siricoidea: Siricidae: Tremicinae) zien, aangetroffen in een Malaise val bij Papenvoort, Drenthe, 11-14. 
VIII. 1997. Het is de eerste vermelding van deze soort in Nederland en ook de eerste soort van zijn familie, die gebonden is aan 
loofhout. De soort komt niet in Engeland en Ierland voor, maar is wel vermeld uit vrijwel alle landen van het Europese 
Continent (behalve Nederland tot nu toe) en buiten Europa in het Aziatische deel van de voormalige Sovjet Unie, China, 
Korea en Japan. 
Bob van Aartsen presenteert een interessant verhaal over de Empididae (Diptera) vooral over het genus Hilara. Het onderzoek 
wordt uitgevoerd i.s.m. Van der Goot. Hij laat een kistje rondgaan. Het onderzoek aan deze groep vliegen is niet alleen zo 
interessant vanwege de taxonomische en faunistische belangstelling maar ook omdat aan deze groep de evolutie van 
gedragskenmerken is onderzocht. Baltsende mannetjes "zwermen" op baltsplaatsen en dragen, afhankelijk van de soort, een 
specifieke "nuptial gift" voor het vrouwtje. Bij enkele soorten is dit nog gewoon een prooi die bij de paring wordt overgegeven 
en tijdens de copulatie door het vrouwtje wordt genuttigd. Bij andere soorten worden deze geschenken ingepakt met spinseldraad 
(het vrouwtje moet dit dus eerst uitpakken! !) bij weer andere soorten is er sprake van een kado dat slechts uit een lege cocon 
kan bestaan. 
Hans Huijbregts presenteerde het resultaat van een onderzoek dat hij samen met enkele andere NEV-ers had uitgevoerd aan de 
entomologie van kadavers van grote dieren (Hooglanders) in natuurterreinen in Nederland. Hij presenteerde enkele interessante 
lijsten van organismen (vooral insecten) die achtereenvolgens gebruik maken van deze bronnen. De vraag of er nu bij deze 
grote kadavers andere processen optreden dan bij de kleinere kadavers (zoals bv. muizen) moest beantwoord worden met het 
gegeven dat er geen soorten waren die specifiek voor deze grote kadavers waren. Wel werden er erg veel soorten aangetroffen. Er 
werd een oproep gedaan voor informatie over "vindplaatsen". 
Willem Hol liet enkele schitterende dia's zien van zijn onderzoek naar het voorkomen en de biologie van Aculeata in 
nestblokken. Door gebruik te maken van nestblokken die zonder schade aan het nest geopend kunnen worden voor observatie 
kan zeer interessante en veel nieuwe informatie worden verzameld. Er waren vooral gegevens (vanaf 1996) over het gedrag en 
de fenologie van Ichneumonide parasieten (b.v. Ephialtes). Er volgt een discussie over het geringe aantal mannetjes dat is 
aangetroffen. 



Kees Zwakhals sluit hier op aan met zijn verhaal over Ichneumonidae. Hij toont enkele Poemenia soorten (Ichneumonidae) 
die gekweekt zijn uit houten kunstnesten voor Hymenoptera Aculeata in Zuid Duitsland. Bespreekt de specificiteit van deze 
wespen met hun gastheren, voornamelijk Passaloecus eremifa (Sphecidae). 
Jac. Blommaart rapporteert over waarnemingen aan de Hoornaar. Het is opvallend dat de dichtheid aan Hoornaar nesten in de 
Biesbos het afgelopen jaar zo groot is geweest. Er volgt een levendige discussie over dit verschijnsel. De Hoornaar lijkt 
algemeen toe te nemen in Nederland. Het is duidelijk dat de soort een voorkeur heeft voor vochtige gebieden. 
Aat Barendregt doet enkele mededelingen omtrent de sectie DIFFERA van de NEV. De sectie heeft veel enthousiaste leden en 
organiseert jaarlijks een DIFFERA weekend. De nieuwsbrief van de sectie heet DE VLIEGENMEPPER. 28 Maart is er een 
bijeenkomst in het ZMA, 3 October: excursie naar Zeeuws-Vlaanderen. 
Broeder Virgilius heeft met "Aculeaten-nieuws uit Zuid Limburg" zoals gebruikelijk weer verschillende interessante vangsten 
van Aculeata voor Nederland. Het betreft deze keer vooral vondsten van bijen waarvan enkele soorten nieuw zijn voor de 
Nederlandse fauna. 
Het laatste verhaal van de middag, gepresenteerd door Daan Vestergaard, is zoals kon w orden verwacht een spannende 
aaneenschakeling van entomologische interessantheden. Allereerst wordt er ingegaan op gynandromorfc vlinders. Een 
gemengde Pieridae gynandromorf w ordt vergeleken met een bilaterale gynandromorf van de Hesperidae. In de vitrine wordt 
interessant materiaal van acht Orden getoond met toelichting. Enkele bijzondere vangsten, zoals Libellula fulva, nieuw voor 
Friesland, en enkele vlinders waarschijnlijk nieuw voor Nederland vooral verzameld op Voome. Ander materiaal betreft twee 
krekel soorten, een kakkerlak, een gasvlieg, verschillende Lxpidoptera, enkele Hymenoptera en Coïeoptera. 
De voorzitter sluit de vergadering om 1615 uur. Hij kan een zeer succesvolle Kistjesdag afsluiten. Het was erg gezellig en 
stimulerend dat zoveel NEV-leden met hun interessante entomologische gegevens naar Utrecht waren gekomen. 

153e ZOMERBIJEENKOMST IN WESTERNIELAND (GRONINGEN) 

vrijdag 5 juni t/m zondag 7 juni 1998 

Al jaren wordt de wens geuit om ook eens een zomerbijeenkomst in de provincie Groningen te organiseren. Na lang zoeken 
bleek er inderdaad een geschikte accomodatie te vinden te zijn die niet gedeeld hoeft te worden met wadlopers of zeilers. Ten 
noorden van Pieterburen ligt het plaatsje Wes term eland. Hier bevindt zich tegen de dijk een voormalig barakkenkamp voor 
ontginingswerkers, thans in gebruik als vakantieoord "De Slikken" (Schaapweg 51). Groningser kan niet. Wij krijgen daar de 
beschikking over tenminste 5 slaapzaaltjes voor 12 personen elk (bij grote belangstelling uitbreidbaar tot 10 zaaltjes), een 
feestzaal met podium, een keukeng ebouw, ruim voldoende sanitair en een speelweide. Hiervandaan zijn de schorren binnen 
handbereik (zeer bij zondere vegetatie!) en ligt het Lauwersmeer-natuurgebied (met o.a. het Vlinderbalgbos!) op ca. 25 km 
afstand. Dagtripjes naar Schiermonnikoog (op eigen kosten) zijn mogelijk vanaf het nabijgelegen Imiwersoog. 
Hotels 

Wie de voorkeur geeft aan overnachten in een hotel of pension, kan voor adressen de VVV in Pieterburen raad plegen (tel. 
0595-528522), of contact opnemen met één van de volgende hotels/pensions/particulieren in (de buurt van) Westemieland 
(sterren volgens de Benelux Hotelclassificatie): - **Hotel Het Wapen van Hunsingo, Hoofdstraat 82, 9968 AG Pieterburen, 
tel. 0595-528203, fax 0595-528612; 
- Fam. Akkermans, Wierhuisterweg 17, 9968 AN Pieterburen, tel. 0595-528275; 
- Fam. G. Broekema, Hoofdstraat 171, 9968 TB Pi eter buren, tel. 0595-528271; 
- Fam. K.H. Hommes, Oude Zeedijk 4, 9968 TB Pieterburen, tel. 0595-528287; 
- Klein Deikum, Fam. K. van Hoorn, Wierhuisterweg 63, 9968 AP Pieterburen, 
tel. 0595-528221; 
- De Broekster Maar, Broeksterkleiweg 3,9968 TG Pieterburen, tel. 0595-481632; 
- App. Hotel De Pool, Molenstraat 5, 9967 SL Eenrum, tel. 0595-491600; 
- Grand Hotel De Kromme Raake, Hoofdstraat 12, 9967 RJ Eenrum, tel. 
0595-491600, fax 0595-491400; 
- Bewsemaheem, Oosterweg 1, 9967 TK Eenrum, tel. 0595-491231; 
- Fam. Brenninkmeijer, Molenstraat 9,9967 SL Eenrum, tel. 0595-491330; 
- Fam. G.W. Vos, Mensingeweersterweg 6a, 9967 PA Eenrum, tel. 0595-491408; 
- Hotel Wehestertil, Rochefortstraat 9, 9964 AI Wehe Den Hoorn, tel. 0595-577070, fax 0595-577057; 
- Fam. Hal sema, Memaweg 79, 9964 AR, Wehe DenHoom, tel. 0595-571239; 
- De Wil genheer d, Mw. M. Hummelen, Havenstraat 3, 9964 AN Wehe Den Hoorn, 
tel. 0595-571368/572000. 
In de buurt van Pieterburen w orden ook nog diverse appartementen, huisjes, caravans e.d. verhuurd. Hierv oor kunt u de VVV- 
gids Groningen raadplegen (verkrijgbaar bij de meeste VVV's voor f 5,50). 
Kamperen 

Op de speelweide is ruimte voor een enkele tent of caravan, maar die mag daar alleen tijdens het weekend staan. Wie liever in 
eigen tent of caravan overnacht kan dat dus doen, maar betaalt wel de normale "vol- pension "prijs. I^angkampeerders kunnen 
terecht op één van de kampeerterreinen in de buurt, bijvoorbeeld: - Boet'n Toen, Hoofdstraat 68, Pieterburen, tel. 0595- 
528641; 
- Kanocamping De Dobbe, Dobbepad, Eenrum, tel. 0595-491269/491397; 
- 't Hogeland, Schouwerzijlsterweg 6, Mensingeweer, tel. 0595-491938; 
- De Horizon, Haven 34, Molenrij, tel. 0595-481980; 
- Wilgenheerd, Havenstraat 3, Wehe Den Hoorn, tel. 0595-571368. 

vi i 



Kosten en aanmelding 
Voor het verblijf in "De Slikken" bedragen de kosten inclusief alle maaltijden (nog steeds): van vrijdagmiddag t/m zondag na 
de lunch f 85,- per persoon; van zaterdagmiddag t/m zondag na de lunch f 45,- per persoon. De lunch bestaat uit een 
lunchpakket dat men bij het ontbijt klaar kan maken. U kunt zich op eenvoudige wijze aanmelden voor deelname aan de 
zomerbijeenkomst door ovennaken van het benodigde bedrag op gironummer 3913019 t.n.v. P. Koomen inzake N.E.V., 
Leiden. Wanneer u vegetariër bent, wordt u verzocht dit op uw overschrijvingskaart te vernielden. Aanmelding graag voor 23 
mei 1998. Men dient zelf te zorgen voor reservering van hotel, pension of camping! Voor vragen kunt u 's avonds en in het 
weekend contact opnemen met P. Koomen, tel. 071-5324672, e-mail pkoomen@worldonline.nl. 

AANKONDIGING VERKOOPLIJST ENTOMOLOGISCHE BOEKEN NR. 2 
Tijdens het catalogiseerprojeet van de bibliotheek van de NEV zijn 500-600 dubbele entomologische publicaties uit de 
bibliotheek verwijderd. Deze publicaties worden verkocht ten behoeve van het boekenfonds. Uit verkooplijst nr. 1, die al ruim 
gecirculeerd heeft in de vereniging, is voor meer dan ƒ 4000,- verkocht. Dit geld wordt besteed aan de aankoop van nieuwe 
boeken. In de eerste week van april verschijnt de nieuwe "Verkooplijst entomologische Boeken nr. 2" met ongeveer nieuwe 
250 titels. De lijst zal dan ter inzage liggen in de leeszaal van de NEV bibliotheek. Als U een lijst per post wilt ontvangen, 
stuurt U dan een enveloppe met Uw eigen adres, en gefrankeerd met ƒ 1.60, naar Bibliotheek NEV, t.a.v. J.P.Duffels, 
Plantage Middenlaan 64, 1018 DH, Amsterdam. In deze enveloppe wordt U dan de lijst opgestuurd. De leden die verkooplijst 
nr. 1 per e-mail ontvangen hebben, krijgen verkooplijst nr. 2 ook per e-mail toegestuurd. Als U ook de lijst per e-mail wilt 
ontvangen, stuurt U dan een berichtje aan: duffels@bio.uva.nl Verkooplijst entomologische boeken nr. 1 is nog in te zien in 
de leeszaal, en verkrijgbaar als boven aangegegeven voor verkooplijst nr. 2. 

MEDEDELING VAN DE REDACTIE VAN ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN 
Op pagina 3 van de kaft van Entomologische Berichten staan regelmatig de aanwijzingen voor het publiceren in 
Entomologische Berichten afgedrukt. Hier worden de belangrijkste regels gegeven waar auteurs zich aan moeten houden bij het 
schrijven van een bijdrage. Met ingang van dit nummer van EB is deze pagina enigszins veranderd. De belangrijkste 
verandering betreft de weergave van de geciteerde literatuur. Volgens het oude systeem dienden de titels van de tijdschriften te 
worden afgekort volgens de "World List of Scientific Periodicals" of de laatste editie van de "List of Serial Publications in the 
British Museum (Natural History) Library". Nu heeft waarschijnlijk menigeen deze werken niet steeds binnen handbereik. De 
redactie heeft daarom besloten om er toe over te gaan gehele tijdschriftnamen te gebruiken in plaats van afkortingen. De 
nieuwe aanwijzingen zullen in de meeste gevallen voldoende zijn om uw bijdrage goed te kunnen opmaken. Daarnaast bevelen 
we aan om enkele recente nummers van EB als voorbeeld te gebruiken. Mocht u bij het voorbereiden van uw manuscript toch 
nog met enkele vragen hebben, dan kunt u altijd contact op nemen met één van de leden van de redactie. 

ORDE TIP 
Export Import Backup 
Naarmate de gegevens-collectie groeit wordt het belangrijker dat men voor een goede backup zorgt (zie ook hoofdstuk 8 van de 
handleiding). Dit kan op verschillende manieren: 
1. Vanuit Windows kan men van de vier bestanden waaruit een collectie bestaat (met extensies col t/m cc>4) een copie 
maken. Liefst niet alleen op de harde schijf, maar ook op een floppy. 
2a Vanuit ORDE via het menu File - Save als. Dan wordt er onder de opgegeven naam een nieuwe collectie aangemaakt en 
wel in dezelfde directory waarin de al bestaande collectie staat; in orde\collect\. 
2b Vanuit ORDE via File - Export - Orde formaat. Nu w ordt een zgn export-bestand aangemaakt, een file met als extensie 
exp, en wel in de directory \orde\output\. Dit bestand kan vanuit Windows, dus niet vanuit ORDE, naar een floppy worden 
gecopieerd. Een export bestand neemt minder ruimte in dan een complete collectie. In noodgevallen kan men vervolgens dit 
export-bestand weer gebruiken om een nieuwe collectie aan te maken. Dit gebeurt dan in ORDE via het menu File - New, 
en vervolgens in de nieuwe, nog lege, collectie via File - Import - Orde formaat. Zie hoofdstuk 5 van de handleiding. 
De bovengenoemde plaatsen van de diverse bestanden kan men in ORDE opvragen via het menu Opties - Paden. Hiermee 
kunnen die plaatsen eventueel ook veranderd worden. Zo kan men desgwenst wanneer men een export file direct vanuit ORDE 
naar een floppy wil sturen, via Opties - Paden... eerst de bestemming van de output veranderen van C:\orde\output in A:\. 
Denk er wel aan die bestemming na afloop weer terug te zetten naar C:\orde\output\. Kortom "bezint eer ge begint". 

ADVERTENTIE: 
Proefschrift (1946) van G. van Beusekom: "OVER DE ORIËNTATIE VAN DE BIJENWOF, Philanthus triangulum Fabr." 
Zijn dochter heeft nog enkele exemplaren over, tegen verzendkosten bij haar verkrijgbaar. Ze kunnen ook - na voorafgaand 
overleg met haar - gratis worden af gehaald bij de Bib. van de NEV te Amsterdam. Adres: Mw. C.M. Goedhuis- van Beusekom, 
Kaap de Goede Hoop 13,9642 AP Veen dam. t. 0598-615575 

RECTIFICATIE 
In Verenigingsnieuws van februari 1998 stond onder het kopje "Software voor biologen" het adres vermeld van een mooie 
Web site voor biologen. Helaas was die vermelding niet geheel juist en daarom nu het correcte adres: 
http://www.euronet.nl/users/nibleeker/ (dus "users" i.p.v. "user"). 
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Olethreutes arbutella (Linnaeus) 

Waarnemingen. Gld: Drempt, 20.vii, 28.vii, 30.vii en 

12.viii.1995, CN; ZH: Ouddorp, l.viii.1995, KH; Z: 

Kortgene, 31.vii en l.viii.1995, JV; L: Mook, 30.vii.1995; 

Groesbeek, 30.vii en l.viii.1995, in totaal 15 exemplaren, 

AC. 

Het is opmerkelijk dat alle waarnemingen van 
Olethreutes arbutella zijn gedaan in een kort 
tijdsbestek, van eind juli tot begin augustus. 
Bradley (1979) geeft voor Engeland maar één 
generatie, in mei en juni. Vrijwel zeker heb¬ 
ben wij hier te maken met een tweede genera¬ 
tie, die in ons land veel talrijker is dan de eer¬ 
ste. In het vrije veld zijn in ons land nog geen 
dieren van de eerste generatie gevonden. Wel 
zijn er in mei vlinders gekweekt uit in april ge¬ 
vonden rupsen (Huisman & Koster, 1996). 
Mogelijk heeft de tweede generatie een korte, 
intensieve vliegperiode. In hoeverre trek of 
zwerven hierbij een rol spelen, is onduidelijk. 
De vlinder is nu al enkele jaren gevonden en 
weer teruggevonden op verscheidene plaat¬ 
sen, waar zijn waardplant rode bosbes (Vacci 
nium vitis-idaea L.) niet in het wild voorkomt. 
Natuurlijk is het mogelijk dat de rups zich hier 
voedt met cultivais van rode bosbes in tuinen, 
zoals dat ook in kassen gebeurt. Maar als de 
vlinder niet op grote schaal gezworven heeft, 
is de snelle uitbreiding in Nederland onbegrij¬ 
pelijk (zie ook Van Vuure, 1997). 

Apotomis infida (Heinrich) 

In de Veerslootslanden te Rouveen werd op 26 
juni 1995 één wijfje van de zeldzame Apoto¬ 
mis infida op licht gevangen door K. J. Huis¬ 
man. Deze soort werd eerder slechts gevonden 
te Eernewoude (Friesland) en in de Stadsgaten 
te Hasselt (Overijssel) (Huisman & Koster, 
1997). De Veerslootslanden is een, voor het 
grootste deel zeer vochtig, blauwgrasland, he¬ 
melsbreed niet meer dan vijf kilometer verwij¬ 
derd van de bekende vindplaats in Hasselt. 
Voor determinatiekenmerken en voor infor¬ 
matie over verspreiding en leefwijze wordt 
naar de genoemde publicatie verwezen. 

Endothenia ustulana (Haworth) 

Een oude, maar belangrijke vondst van een 
mannetje van deze soort is gedaan door B. van 
Aartsen te Oostvoorne (Zuid Holland) op 2 ju¬ 
li 1965. In het verleden heeft er veel verwar¬ 
ring bestaan over de nomenclatuur van diverse 
soorten van het geslacht Endothenia. Küchlein 
(1993) geeft hier een duidelijke overzicht van 
onder E. ustulana, waarbij hij vermeldt dat het 
voorkomen van deze soort in ons land alleen 
gebaseerd is op de kweek van één exemplaar 
van kruipend zenegroen (Ajuga reptans L.) 
door Snellen. Dit exemplaar is echter noch 
door Küchlein noch door ons teruggevonden 
in de collecties. Met de vondst van Van 
Aartsen is het voorkomen van deze soort in 
Nederland nu echter bevestigd. 

De soort lijkt uiterlijk sterk op E. pullana 
(Haworth), maar is over het algemeen geno¬ 
men iets donkerder. De genitaliën van beide 
geslachten verschillen echter duidelijk (Brad¬ 
ley et al, 1979). 

Gravitarmata margarotana (Heinemann) 

Het voorkomen van deze soort in ons land 
werd gemeld door Groenen (1996). 

Ancylis paludana (Barrett) 

Eén exemplaar van Ancylis paludana kwam 
op 25 mei 1995 uit de malaiseval van B. van 
Aartsen en K. 1 Huisman, die opgesteld stond 
in de Wieden te Wanneperveen. De soort was 
alleen bekend uit het plassengebied van Zuid- 
Holland en Utrecht. De raps leeft vermoede¬ 
lijk op moeraslathyrus (.Lathyrus palustris L.). 
Nieuw voor Overijssel. 

Dichrorampha alpinana (Treitschke) 

Te Kortgene werd op 6 juli 1995 één exem¬ 
plaar van Dichrorampha alpinana op licht 
verzameld door I. van Vuure. Tot nu toe was 
deze vlinder bij ons alleen bekend uit Zuid- 
Limburg, waar de soort onder andere bij Eys 
en op de Wrakelberg geregeld gevonden 
wordt. 
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Fig. 10. Epermenia illigerella. Fig. 11. Epermenia falciformis. 

De rups leeft net als die van de verwante D. 

flavidorsana Knaggs in de wortels van boe¬ 

renwormkruid, maar ook op gewoon duizend¬ 

blad (Achillea millefolium L.). Nieuw voor 

Zeeland. 

Eana osseana (Scopoli) 

Eén exemplaar van Eana osseana werd door 

K. J. Huisman op 26 juni 1995 op licht gevan¬ 

gen in de Veerslootslanden te Rouveen. 

Weliswaar zijn er een flink aantal vindplaat¬ 

sen van deze vlinder bekend (Küchlein, 1993), 

maar onze indruk is dat de soort de laatste tijd 

erg weinig gevangen wordt. 

Eana incanana (Stephens) 

Te Oostvoorne werd op 24 juli 1984 en 28 ju¬ 

ni en 4 juli 1987 steeds één exemplaar van 

Eana incanana op licht gevangen door K. J. 

Huisman. 

Het tot nu toe bekende areaal in Nederland 

bestrijkt inmiddels de duinkust van Oost¬ 

voorne tot Egmond. Zie ook Huisman & 

Koster (1994). 

Choreutidae 

Prochoreutis sehestediana (Fabricius) 

Op 7 augustus 1981 werden door de eerste au¬ 

teur zeven exemplaren van Prochoreutis se¬ 

hestediana van glidkruid (Scutellaria galeri- 

culata L.) gesleept langs het Quackjeswater in 

Rockanje (Zuid-Holland). De vlinder is maar 

van een tiental vindplaatsen bekend, vrijwel 

alle in het zuidoosten van ons land. 

Fig. 12. Epermenia falcifor¬ 

mis, aantal gevangen vlin¬ 

ders per decade. 
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Fig. 13. Epermenia illigerel- 30 

la, aantal gevangen vlinders 

per decade. 
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Epermeniidae 

Epermenia faiciformis (Haworth) (fig. 4-5, 11) 

Bij het determineren van een vrouwtje van 

Epermenia üligereiia Hübner in 1991 uit de 

collectie Van Deventer, dat door deze op 19 

augustus 1983 te Best werd gevangen, was het 

al opgevallen dat het genitaal niet overeen¬ 

stemde met de afbeeldingen van deze soort. 

De vlinder werd later ter controle aangeboden 

aan R. Gaedike, specialist van deze familie. 

Inmiddels was Scholz begonnen met een revi¬ 

sie van E. üligereiia en verwante soorten. Hij 

toonde aan dat er zich onder het materiaal van 

E, Üligereiia twee soorten bevonden (Scholz, 

1996). De tweede soort was reeds in 1828 

door Haworth beschreven als Recurvaria fai¬ 

ciformis Haworth, maar werd later ten onrech¬ 

te met E üligereiia gesynonymiseerd. 

Scholz (1996) geeft als onderscheid tussen 

beide soorten dat bij E. faiciformis de schuine 

band op de voorvleugel, die begint bij de bin¬ 

nenste schubbenborstel aan de binnenrand, 

altijd zwart begrensd is (fig. 11). Bij E. Uiige- 

relia (fig. 10) is die begrenzing hooguit don¬ 

kerbruin. De vleugelpunt en de binnenste fran- 

jelijn zijn bij E. faiciformis breed en diepzwart 

en bij E. üligereiia smal en donkergrijs. 

Verder is E. faiciformis levendiger getekend 

door het grotere kontrast tussen de lichtgele en 

lichtbruine tekening. Deze kenmerken gaan in 

grote lijnen wel op, maar de variabiliteit Is 

dermate groot dat een zekere determinatie niet 

altijd mogelijk is. Bovendien zijn de vlinders 

snel afgevlogen, waardoor deze kenmerken 

verdwijnen. Alleen het grotere kontrast in de 

kleuren van de voorvleugel blijft zichtbaar, al 

is dit kenmerk eigenlijk alleen bij vergelijking 

van grote series bruikbaar. De mannetjes van 

beide soorten zijn echter gemakkelijk van el¬ 

kaar te onderscheiden aan de hand van de ge¬ 

nitaliën. Bij het mannetje van E. üligereiia 

(fig. 6) heeft de uncus een spatelvormige ver¬ 

breding aan de top. Bij dat van E. faiciformis 

(fig. 4) is het uiteinde van de uncus toege¬ 

spitst. Dit is gemakkelijk te zien door de 

schubben van het achterlij feinde voorzichtig 

onder het binoculair te verwijderen. Bij de 

vrouwelijke genitaliën is het ostium voorzien 

van een gesclerotiseerde ring. Deze ring is bij 

E. üligereiia (fig. 7) smal en de ductus bursae 

is, na een kleine verwijding onder het ostium, 

nauw. Bij E. faiciformis (fig. 5) is de gesclero¬ 

tiseerde ring van het ostium twee keer zo 

breed en de ductus bursae is twee keer zo wijd 

als bij de vorige soort. 

De voedselplant van de rups van Eper¬ 

menia üligereiia is zevenblad {Aegopodium 

podagraria L.). Zij leeft afzonderlijk tussen de 

samengesponnen bladeren en zaden (Gaedike, 

1968). Scholz (1996) noemt gewone engel¬ 

wortel (Angelica sylvestris L.) als voedsel¬ 

plant voor E. faiciformis. Godfray & Sterling 

(1996) vermelden daarnaast ook zevenblad. 

De rupsen van de enige gekweekte Neder¬ 

landse exemplaren die wij hebben kunnen vin¬ 

den, werden op 29 juli 1977 te Callantsoog ge- 
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vonden tussen samengesponnen bloemen van 

gewone engelwortel. Hieruit verschenen de 

vlinders reeds op 9 en 12 augustus. Over het 

stadium waarin de beide soorten de winter 

doorkomen wordt in de literatuur niets ge¬ 

meld. Waarschijnlijk overwinteren de vlin¬ 

ders. Zo wordt er nergens in de literatuur ge¬ 

sproken over het voorkomen van rupsen in de 

herfst. Verder is er een oude vondst van een 

exemplaar van E. falciformis uit november 

1865 door Van Medenbach de Rooij (collectie 

ZMA), terwijl Diakonoff reeds op 5 mei 1934 

een exemplaar te Breukelen ving (collectie 

RMNH). Het moet uitgesloten worden geacht 

dat dit dier in hetzelfde jaar tot ontwikkeling is 

gekomen, aangezien de voedselplanten pas in 

het voorjaar verschijnen. Ook Epermenia 

chaerophyllella (Goeze), waarvan de rups 

eveneens op schermbloemen leeft, overwin¬ 

tert als vlinder en legt eieren in het voorjaar 

(Godfray & Sterling, 1996). 

Volgens Scholz (1996) zijn er twee genera¬ 

ties per jaar, een eerste generatie van mei tot 

juli en een tweede van augustus tot september. 

Dit komt goed overeen met de vangdata van 

de Nederlandse exemplaren. Deze lopen van 5 

mei tot 4 september, met een enkele uitbijter 

Fig. 14. Verspreiding van Epermenia falciformis in Ne¬ 
derland. 

in november en duidelijke pieken in juni en 

augustus (fig. 12). De vliegtijd van E. Uiige- 

relia geeft een heel ander beeld (fig. 13). Alle 

Nederlandse exemplaren van E. iligerella zijn 

waargenomen in de periode van 8 juni tot 5 

augustus met één duidelijke piek in de tweede 

helft van juni. Hoewel deze gegevens slechts 

gebaseerd zijn op 52 exemplaren, is er toch 

duidelijk sprake van één generatie. 

Epermenia falciformis is in Nederland de 

meest gewone soort (fig. 14), die in grote de¬ 

len van het land gevonden wordt, terwijl E. il- 

ligerella hoofdzakelijk in de zuidelijke helft is 

waargenomen met als noordelijkste vindplaats 

Dwingeloo (fig. 15). Uit het onderzoek blijkt 

ook dat de laatste soort pas recent voor het 

eerst in Nederland is waargenomen. De oudste 

vondst is een exemplaar van 26 juni 1968 ge¬ 

vangen te Nederwetten door Van der Wolf. 

Epermenia falciformis wordt verder gemeld 

van de volgende Europese landen: België, 

Duitsland, Engeland, Luxemburg, Oostenrijk 

en Slowakije (Karsholt & Razowski, 1996). 

Inmiddels is zij echter ook bekend van 

Denemarken waar ze in de collectie van het 

museum te Kopenhagen werd ontdekt tussen 

de meer dan 100 exemplaren van E. illigerella 

Fig. 15. Verspreiding van Epermenia illigerella in Neder¬ 

land. 
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(O. Karsholt in litt., 1997). In Engeland is E. 

falciformis de enige soort (Godfray & Ster¬ 

ling, 1996). Epermenia illigerella komt voor 

in heel Europa met uitzondering van de Britse 

Eilanden en Ierland en de landen rond de 

Middellandse Zee (Karsholt & Razowski, 

1996) . 

Pyralidae 

Microthrix similella (Zincken) 

Door J. van Vuure werd op 29 juni 1995 één 

exemplaar van Microthrix similella op licht 

gevangen te Kortgene. De soort wordt vooral 

gevonden in het midden en zuidoosten van ons 

land (Küchlein, 1993). In het westen was ze 

slechts bekend van Melissant waar K. J. Huis¬ 

man haar in 1986 ving. 

De rups leeft op eik (Quercus sp.) in een 

spinsel op de bladeren en komt vooral voor in 

bossen en parken met oude eikebomen 

(Goater, 1986). Nieuw voor Zeeland. 

Homoeosoma nebulella (Denis & 

Schiffermüller) 

Ook in 1995 werd Homoeosoma nebulella 

weer waargenomen. J. B. Wolschrijn ving de 

vlinder op 28 mei op de Oldebroekse hei 

(Gelderland). De laatste jaren wordt de soort 

vaker gezien (Huisman & Koster, 1995, 

1997) , maar het is niet duidelijk of we hier te 

maken hebben met zwervers of dat het om ge¬ 

regelde migratie gaat. 

Ephestia parasitella (Staudinger) 

Waarnemingen. Z: Kortgene, 3 en 13.vii. 1995, 2<3, JV; L: 

Venray, 28.vi. 1995, op licht, TR. 

Na het eerste exemplaar voor ons land, dat 

door Lucas in 1960 te Oostvoorne werd ge¬ 

vangen (Küchlein, 1993), en de tweede vondst 

te Kortgene in 1993 (Huisman & Koster, 

1996) zijn er weer drie exemplaren van deze 

soort gevonden. Ephestia parasitella komt 

voor in een groot aantal landen van Europa, 

maar ontbreekt in het noorden (Karsholt & 

Razowski, 1996). De noordelijke grens van 

het verspreidingsgebied loopt hoogst waar¬ 

schijnlijk door Nederland. In het zuiden van 

Engeland, waar de vlinder lokaal voorkomt, 

wordt ze altijd in de vrije natuur waargeno¬ 

men. Het is geen soort die verspreid wordt met 

gedroogd plantaardig materiaal en schadelijk 

is in opgeslagen produkten, zoals sommige 

andere soorten van het geslacht Ephestia 

(Goater, 1986). 

De eerste stadia zijn onvoldoende bekend. 

Goater (1986) vermoedt dat de rups leeft van 

droog plantaardig materiaal, waaronder ge¬ 

droogde bessen en dode stengels van klimop 

{He de ra helix L.), een plant waaruit de vlinder 

is geklopt. Nieuw voor Limburg. 

Crambus sylvella (Hübner) 

Te Ruinen (Drenthe) werd op 30 juli 1969 één 

exemplaar van Crambus sylvella verzameld 

door D. A. Vestergaard. De vlinder komt lo¬ 

kaal, maar verspreid voor (Küchlein, 1993) en 

is nu bekend uit alle provincies behalve 

Zeeland. Nieuw voor Drenthe. 

Scoparia basistrigalis Knaggs 

In Middenduin te Overveen (Noord-Holland) 

ving I. A. Kaijadoe op 12 juli 1994 een exem¬ 

plaar van Scoparia basistrigalis op licht. Het 

verspreidingsgebied van deze vlinder was tot 

dusver beperkt tot Zuid-Limburg, waar de 

soort van vrij veel plaatsen bekend is, en enke¬ 

le plaatsen in Zeeland (Küchlein, 1993). De 

soort lijkt uiterlijk zeer veel op de algemene S. 

ambigualis (Treitschke), maar kan daarvan 

worden onderscheiden door de meer gepron¬ 

onceerde zwarte streep aan de basis van de 

voorvleugel en aan de zwart-wit geblokte 

franje. Vooral het laatste kenmerk is alleen bij 

verse exemplaren goed te zien. Nieuw voor 

Noord-Holland. 

Atralata albofascialis (Treitschke) 

In een te Bemelen (Limburg) opgestelde ma- 

laiseval werden op 10 juni 1994 drie exempla¬ 

ren van Atralata albofascialis aangetroffen 

door B. van Aartsen. Dit is de vierde vind- 
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plaats in Zuid-Limburg van deze soort, die tot 

op heden in Nederland alleen daar is aange¬ 

troffen. De rups mineert in de bladeren van 

donderkruid {Inula conyza DC) en veroor¬ 

zaakt grote plaatmijnen (Langohr & Schreurs, 

1987). 

Duponchelia fovealis Zeiler 

Op 28 juni 1995 ving J. A. W. Lucas één 

exemplaar op licht te Rhoon. Dit is het tweede 

exemplaar van deze soort dat in ons land in 

de openlucht is gevangen. Het eerste exem¬ 

plaar is afkomstig van Beifeld, waar het in 

1992 op licht kwam (Huisman & Koster, 

1995). Of het dier op eigen kracht vanuit Zuid- 

Europa ons land heeft bereikt of afkomstig is 

van een kwekerij is niet na te gaan. De soort 

treedt in ons land schadelijk op in kassen waar 

sierplanten worden geteeld (Romeijn, 1997). 
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Two new cave-dwelling species of Onychiuridae 

(Collembola) from Serbia, Yugoslavia 

BoZidar R M. CurCic & Luka R. LuCic 

CURCIC, B. P. M. & L. R. LUCIC, 1998. TWO NEW CAVE-DWELLING SPECIES OF ONYCHIURIDAE (COL¬ 

LEMBOLA) FROM SERBIA, YUGOSLAVIA. - ENT. BER., AMST. 58 (4): 70-72. 

Abstract: Onychiurus (Onychiurus) trojan spec. nov. and O. (O.) ravanicae spec. nov. from Serbia, Yugoslavia, are de¬ 

scribed and the interrelationships with their phenetically closest congeners are briefly discussed. 

B. P. M. Curcic & L. R. Lucie, Institute of Zoology, Faculty of Biology, University of Belgrade, 11000 Belgrade, 

Yugoslavia. 

Introduction 

The springtail genus Onychiurus Gervais has a 

broad distribution including Europe, western 

Asia, northern Africa and North America (Gi- 

sin, 1960; Christiansen & Bellinger, 1980). It 

comprises three subgenera: Onychiurus s. str., 

Archaphorura Bagnall and Protaphorura 

Absolon (Salmon, 1959). 

In Serbia, the nominal genus is represented 

by seven species: O. (O.) fimetarius (Lin¬ 

naeus), O. (O.) granulosus Stach, O. (O.) ju- 

goslavicus Gisin, O. (O.) maglicensis Zivadi- 

novic, O. (O.) nervosus Stach, O. (O.) 

pseudogranulosus Gisin and O. (O.) rectospi- 

natus Stach (Bogojevic, 1968). Only O. (O.) 

jugoslavicus is endemic in Serbia, while the 

other species of the subgenus have wide distri¬ 

butions in different regions of southern 

Europe. In this study, two species of the nomi¬ 

nal subgenus, O. (O.) trojan and O. (O.) rava¬ 

nicae, are described as new to science from 

eastern Serbia, Yugoslavia. 

The type specimens are deposited in the 

collections of the Institute of Zoology, Faculty 

of Biology, University of Belgrade, Belgrade, 

Yugoslavia (IZB). 

Onychiurus (Onychiurus) trojan spec. nov. 

(figs 1,3-6) 

Type material 

Holotype: $, Serbia (Yugoslavia), Zlotska Pecina Cave, 

village Zlot, near Bor, 25.x. 1996, leg. R. N. Dimitrijevic, 

L. R. Lucie, S. E. Makarov and O. S. Karamata. 

Description 

Body length: 1.25 mm. Body colour: white. 

Body granulation inconspicuous. Dorsal chae- 

totaxy as in fig. 1. 

Head longer than antennae. Antennae I-IV 

with 4, 10, 10 and 25 dorsal setae, respective¬ 

ly (fig. 1). Sense organ of antenna III with 4 

papillae, 5 setae, 3 sensory rods and 2 granula¬ 

ted sense clubs (fig. 3). Postantennal organ 

(PAO) ellipsoid, with 10 simple tubercles (fig. 

4). 

Pseudocellar tergal formula: 25/133/33332; 

sternal formula: 2/000/1222; subcoxal formu¬ 

lae: 111 (laterally) and 111 (ventrally). Para- 

pseudocelli absent. Furca absent. Ventral tu¬ 

bus with 9 lateral setae. Female genital plate 

as in fig. 6. Anal spines not developed. 

Tibiotarsus III with 13 setae; tarsal claws 

without teeth; empodium without basal lamel¬ 

la. Tarsal claw twice as long as empodium 

(fig. 5). 
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Figs 1-2. Dorsal chaetotaxies. 1, Onychiurus (O.) trojan 

spec, nov., holotype, $ ; 2, O. (O.) ravanicae spec, nov., 

holotype, 9 (scale: 0.25mm). 

Etymology 

The species is named after Trojan, the ancient 

Slavic deity. 

differs in the pseudocellar tergal (33/133/ 

33333 versus 25/133/33332), sternal (1/000/ 

1212 versus 2/000/1222) and subcoxal formu¬ 

lae (002 versus 111), and in the ratio of ernpo- 

dium length to claw length (0.75 versus 0.50). 

Onychiurus (O.) trojan is probably ende¬ 

mic in East Serbia, where it inhabits caves. 

Onychiurus (Onychiurus) ravanicae 

spec. nov. 

(figs 2, 7-10) 

Type material 

Holotype: 9, Serbia (Yugoslavia), Ravanicka Pecina 

Cave, by the Ravanica Monastery, near Cuprija, 

22.x. 1996, leg. R. N. Dimitrijevic, L. R. Lucie, S. E. 

Makarov and O. S. Karamata. 

Paratypes: 3 9, same data as holotype. 

Description 

Body length: 1.6 mm. Body colour: yellowish 

to pale brownish. Body granulation inconspi¬ 

cuous. 

Head longer than antennae. Antennae I IV 

with 4, 6, 13 and 22 dorsal setae, respectively 

(fig. 2). Sense organ of antenna III with 4 pa¬ 

pillae and 5 setae guarding 2 sensory rods and 

2 paddle-shaped sensillae (fig. 7). Postanten- 

nal organ (PAO) ellipsoid, with 10 simple tu¬ 

bercles (fig. 8). Antenna shorter than head. 

Pseudocellar tergal formula: 21/011/34442; 

stemite formula: 2/111/0000; subcoxal formu¬ 

la: 111. Parapseudocelli absent. Neither furca 

nor ventral tubus are developed. Female genital 

plate as in fig. 10. Anal spines not developed. 

Tibiotarsus III with 13 setae; tarsal claws 

without denticles. Empodial appendage with 

no basal lamella (fig. 9). The claw is nearly 3 

times as long as the empodium (fig. 9). 

Etymology 

The species is named after the type-locality. 

Comparative notes 

From its phonetically close congener, O. (O.) 

pseudo granulosus, the new species clearly 

Comparative notes 

In comparison with its phonetically close con¬ 

gener, O. (O.) pseudostachianus Gisin, O. (O.) 



72 Ent. Ber., Amst. 58 (1998) 

Figs 3-10. Onychiurus. 3- 

6, Onychiurus (O.) trojan 

spec, nov., holotype, 5 ; 

7-10, Onychiurus (O.) ra- 

vanicae spec, nov., holo¬ 

type, 9 ; 3, 7, sense organ 

of antenna; 4, 8, postan- 

tennal organ (PAO); 5, 9, 

leg III; 6, 10, sternites IV- 

VI (scale: 0.25mm). 
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ravanicae is easily distinguished by the num¬ 
ber of the pseudocelli at the antennal base (3 
versus 2), and by the pseudocellar tergal 
(32/022/33353 versus 21/011/34442), sternal 
(3/011/2111 versus 2/111/0000) and subcoxal 
formulae (002 versus 111). This species is 
probably endemic to Serbia. 

lembola. - Cons. Acad. Sei. Rei Publ. Soc. Foed. 

Jugosl., Acad. Sei. Art. Slov. 3 (6): 1-33. 

Christiansen, K. & P. Bellinger, 1980. The Collembola 

of North America. Part II. Families Onychiuridae and 

Isotomidae: 387-784. Grinell College, Grinell, Iowa. 

Gisin, H., 1960. Collembolenfauna Europas: 1-312. Mu¬ 

séum d’Histoire Naturelle, Genève. 

Salmon, J. T., 1959. Concerning the Collembola Ony¬ 
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Rhingia borealis nieuw voor Nederland en België, 

met een tabel tot de Europese Rhingia-soorten 

(Diptera: Syrphidae) 

Jeroen van Steenis 

STEENIS, J. VAN, 1998. RHINGIA BOREALIS NEW FOR THE NETHERLANDS AND BELGIUM, WITH A KEY 

TO THE EUROPEAN RHINGIA-SPECIES (DIPTERA: SYRPHIDAE). - ENT. BER., AMST. 58 (5): 73-77. 

Abstract: In the past, females of the hoverfly Rhingia borealis were sometimes incorrectly identified as Rhingia rostra¬ 

ta due to lack of good keys. Re-examination of three recently collected females of supposed R. rostrata from The 

Netherlands and Belgium proved to belong to R. borealis, a species hitherto unknown from these countries. Rhingia bo¬ 

realis is also reported from the German Eifel for the first time. A key to the European Rhingia-species, together with so¬ 

me notes on distribution and habitat, is provided. 

Department of Zoology, University of Uppsala, Villavägen 9, 75236 Uppsala, Sweden. 

Inleiding 

Tijdens het bestuderen van de zweefvliegcol- 

lecties van het Zoologisch Museum in Upp¬ 

sala (ZMU) en het Naturhistoriska Riksmu- 

seet in Stockholm (NRS) werden in het ZMU 

drie vrouwtjes gevonden van Rhingia rostrata 

(Linnaeus) van Borlange, Midden-Zweden, 

uit 1975 en 1976. Deze soort was voorheen in 

Zweden slechts bekend van Skâne, Zuid- 

Zweden, van voor 1900 (Hedström, 1990). 

Kortom, opvallende vondsten van deze als 

voor Zweden uitgestorven beschouwde soort, 

meer dan 500 kilometer noordelijker dan de 

vorige. Na een opmerking door Hedström en 

een controle (door mijzelf) met behulp van 

Violovitsh (1983) en Ringdahl (1928) bleken 

de drie vrouwtjes echter niet tot R. rostrata te 

behoren maar tot R. borealis Ringdahl. 

Naar aanleiding hiervan werden de exem¬ 

plaren van Rhingia in de collecties B. Wakkie 

(Amsterdam), W. van Steenis (Utrecht), J. A. 

W. Lucas (Rotterdam), A. Barendregt (Voort¬ 

huizen) en het Instituut voor Taxonomische 

Zoölogie te Amsterdam (ITZ) bekeken. Hier¬ 

bij bleek dat een deel van de als R. rostrata ge¬ 

determineerde vrouwtjes behoorden tot R. bo¬ 

realis. Rhingia borealis wordt hier voor het 

eerst gemeld uit Nederland, België en de 

Duitse Eifel. 

Determinatie 

Het geslacht Rhingia Scopoli is in Europa ver¬ 

tegenwoordigd met drie soorten: R. rostrata, 

R. borealis en R. campestris Meigen (Peck, 

1988). Sack (1932) meldde al dat R. austriaca 

Meigen wel eens een donkere vorm van R. 

campestris zou kunnen zijn. Speight (1984) 

heeft dit bevestigd, terwijl Speight & Lucas 

(1992) aantoonden dat de geldige naam voor 

R. austriaca auct. nee Meigen R. borealis is. 

Zweefvliegen van het geslacht Rhingia zijn 

middelgroot en vrij gedrongen gebouwd. Door 

de combinatie van het zeer lange snuitvormige 

gezicht en het overwegend rood gekleurde 

achterlijf zijn de drie Europese soorten direct 

van alle andere zweefvliegen te onderschei¬ 

den. Door hun lange snuit en tong kunnen 

Rhingia’’ s als een van de weinige zweef¬ 

vliegen nectar uit lipbloemigen (Lamiaceae) 

zuigen. Tevens worden diverse ooievaarsbek- 

achtigen (Geraniaceae) bezocht. Knikkend 

nagelkruid (Geum rivale L.), paardenbloem 

(Taraxacum sp.) en gele lis (Iris pseudacorus 

L.) zijn ook bekende voedselplanten. 

Het beste onderscheid tussen Rhingia bore¬ 

alis aan de ene en R. campestris en R. rostrata 

aan de andere kant is de duidelijk behaarde an- 

tenneborstel bij beide geslachten van R. bore¬ 

alis (Ringdahl, 1928; Speight & Lucas, 1992). 
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Figs 1-3. Gezicht van $ in lateraal aanzicht; 1, Rhingia borealis; 2, Rhingia campestris; 3, Rhingia rostrata. 

Met de tabel van Van der Goot (1981), de eni¬ 

ge tabel waarin alle drie Europese soorten 

worden behandeld, kunnen alleen de exempla¬ 

ren met een geheel zwart scutellum en zwart 

pronotum als R. borealis gedetermineerd wor¬ 

den. De vrouwtjes van R. borealis hebben ech¬ 

ter twee samenvloeiende zwarte doffe strepen 

op het pronotum, zodat met deze tabel alleen 

de mannetjes te determineren zijn. In de tabel 

van Violovitsh (1983) worden de vrouwtjes en 

mannetjes van R. borealis apart behandeld 

waardoor een juiste determinatie mogelijk is. 

Onderstaande tabel, gebaseerd op Violo¬ 

vitsh (1983) en de beschrijving van R. borealis 

door Ringdahl (1928), maakt een betrouwbare 

determinatie van de Europese Rhingia’s mo¬ 

gelijk. De figuren zijn gemaakt aan de hand 

van Zweedse exemplaren. In de figuren is al¬ 

leen de beharing van de antenneborstel en het 

pronotum weergegeven. 

1. Pronotum en scutellum zwart, niet door¬ 

schijnend. Pronotum lang en dicht behaard. 

Antenneborstel ruig behaard (fig. 4). Snuit 

kort en zeer sterk naar beneden gekromd. 

Tergieten met zwarte achterrand en zijnaad. 

Poten grotendeels zwart, femora smal rood 

aan top, tibiae smal rood aan top en basis 

..... mannetje/?, borealis 

- Pronotum met grijze bestuiving, soms ge¬ 

heel bestoven; scutellum gelig bruin, door¬ 

schijnend. Antenneborstel kaal tot ruig be¬ 

haard. Poten voor een groter deel rood .. 2 

2. Snuit lang en recht, duidelijk langer dan 

dwarsdoorsnede van een oog (fig. 2). Ter¬ 

gieten met zwarte achterranden en zijnaad, 

vaak ook met een uitgebreide zwarte 

dwarsstreep op het midden van de tergie¬ 

ten. Antenneborstel met zeer korte haren. 

Poten over een aanzienlijk deel zwart ... 

....... R. campestris 

- Snuit korter en gekromd, even lang als of 

korter dan dwarsdoorsnede van een oog. 

Tergieten hooguit met zwarte achterrand. 

Antenneborstel kaal óf ruig behaard. Poten 

voornamelijk rood ...... 3 

3. Antenneborstel kaal; derde sprietlid even 

lang als breed (fig. 5). Snuit weinig ge¬ 

kromd, even lang als dwarsdoorsnede van 

een oog (fig. 3). Pronotum geheel bestoven, 

soms ook met glimmende delen; beharing 

naar verhouding lang. Tergieten met smal 

zwarte achterranden. Poten rood, eerste lid 

van achtertars dorsaal zwart, soms femora 

smal zwart aan de basis ........... R. rostrata 

- Antenneborstel ruig behaard; derde spriet¬ 

lid 1,5 keer zo lang als breed (fig. 4). Snuit 

kort en sterk gekromd, korter dan dwars- 

doordnede van een oog (fig. 1). Pronotum 

glanzend , met doffe strepen (fig. 6), beha¬ 

ring korter. Tergieten met bredere zwarte 

achterranden. Poten met meer zwart, top 

van achtertibiae en achtertarsen zwart 

.... vrouwtje R. borealis 

Verspreiding en biologie 

Rhingia campestris Meigen 

Rhingia campestris is de algemeenste Rhin- 

g/ö-soort in Europa en kan met geen van beide 

andere soorten verward worden. De soort is 

bekend uit alle Europese landen met uitzonde¬ 

ring van Tsjechië, Portugal, Bulgarije en Grie- 
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Figs 4-5. Antenne van $ in lateraal aanzicht; 4, Rhingia 

borealis; 5, Rhingia rostrata. 

kenland (Peek, 1988; Torp, 1994). De soort 
kan gevangen worden in diverse biotopen als 
bossen, tuinen, weilanden en moerassen. Coe 
(1942) geeft een uitgebreide beschrijving van 
de ontwikkeling van de larven in koemest. 

Rhingia campestris heeft twee generaties in 
West-Europa, één in mei en de ander in augus¬ 
tus. Van der Goot (1981) maakt zelfs melding 
van een kleine derde generatie. In België 
(Verlinden, 1991) blijkt geen sprake te zijn 
van een derde generatie. In Scandinavië heeft 
de soort twee generaties, maar deze vertonen 
meer overlap dan in West-Europa. 

Rhingia borealis Ringdahl 

Vindplaatsen: Nederland: Venlo, 18.vii.1979, 2 2, leg. B. 

van Aartsen, cell. I. A.W. Lucas; België: Hautes Fagnes, 

Bevercé, 28.vii.1973, 1 2, leg. R. Leijs, coll. A. Baren- 

dregt; Duitsland: Nordrhein-Westfalen, Hellental, 

Olefstausee, 31.vii.1988, 1 2, leg. I. van Steenis, coll. W. 

van Steenis; Eifel, Nettersheim, Gemfbach, 12.vii. 1988 

1 2, leg. P. A. Jansen & Chr. Both, coll. W. van Steenis; 

Urft, Urft-Kall, Römerkanal, 26.vii.1992, 1 2, leg. B. 

Schmitz, coll. B. Wakkie; Zweden: Dalama, Borlänge, 

Karlberg, 19.viiiJ.975,1 2, leg. L. O. Wikars, coll. ZMU; 

Dalarna, Borlänge, Exuln, 10.vi 1976. 1 2, leg. L. O. 

Wikars, coli. ZMU; Dalarna, Grangärde, 7ix.1975, 1 2, 

leg. L. O. Wikars, coli. ZMU; Frankrijk: Bas-Rhin, 

Wisches, Forêt de Lutzelhouse, 31.vii.1992, 1 6', leg. & 

coll. W. van Steenis & L. Lankreijer. 

Het hoofdverspreidingsgebied (fig. 7) van 
Rhingia borealis ligt in de boreale zone van 
Scandinavië (Van der Goot, 1981; Torp, 
1994). Volgens Hedström (1991) bereikt de 
soort in Zweden bij Bolnäs, Hälsingland, de 
zuidgrens van haar areaal. Daarnaast is R, bo¬ 

realis bekend uit de volgende Alpenlanden 
(fig. 7): Oostenrijk (Peck, 1988), Liechten¬ 
stein (Speight & Lucas, 1992), Zwitserland 
(Maibach et al, 1992), Duitsland (Bothe, 
1994) en Frankrijk (Speight, 1984, 1994). In 
deze gebieden is de soort zeldzaam, maar in de 
Alpen kan zij lokaal in aantal worden gevon¬ 
den. Speight (1984) meldt de soort nieuw voor 
Frankrijk, uit de Elzas en de Vogezen. Een 
voorkomen in dergelijk laag gelegen gebieden 
zou volgens hem een uitzondering zijn. In de 
collectie van W. van Steenis & L. Lankreijer 
staat een mannetje uit de Vogezen, misschien 
dus toch niet zo uitzonderlijk. In Van der Goot 
(1981) wordt R. rostrata uit Venlo gemeld. Bij 
de controle van de twee vrouwtjes, gevangen 
door van Aartsen op 18 juli 1979 (Van Aart- 
sen, 1993), werd duidelijk dat deze tot R. bo¬ 
realis behoorden, hetgeen de eerste (en enige) 
waarneming van deze soort voor Nederland 
betreft. Uit België (Hautes Fagnes) was ook 
een recent gevangen exemplaar van R. rostra¬ 
ta bekend, dat eveneens een vrouwtje van R. 
borealis bleek te zijn; ook voor België is dit 
een nieuwe soort. De vangsten uit de Eifel 
(ook nieuw) en de Hautes Fagnes geven aan 
dat de soort in de West-Europese laaggeberg¬ 
tes voorkomt. De exemplaren uit Venlo zou- 
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/? Fig. 7. Verspreidingsgebied 
van Rhingia borealis. 

HU bekende verspreidings¬ 

gebied 

:::::: voorkomen waarschijn¬ 

lijk 

# nieuwe vindplaats 

★ gemeld uit Polen en 

Joegoslavië, maar 

preciese vindplaatsen 

onbekend 

den zwervers uit deze gebieden kunnen zijn. 

Deze vangsten en de vangsten uit Bolnäs 

(Hedström, 1991) en Borlänge wijzen erop dat 

de soort niet uitsluitend boreo-alpien is, maar 

dat ze ook voorkomt in gebieden met een min¬ 

der extreem klimaat. 

In de Eifel en de Vogezen is Rhingia bore¬ 

alis verscheidene jaren achter elkaar gevangen, 

echter telkens maar één of enkele exemplaren. 

Het is niet bekend of de soort vroeger, vóór 

1960, ook al in deze gebieden voorkwam. 

Mogelijk is er sprake van een gebiedsuitbrei¬ 

ding. Door het geringe aantal waarnemingen is 

het niet mogelijk hierover uitsluitsel te geven. 

Ondanks het algemeen voorkomen van de¬ 

ze soort in Zweeds Lapland is er over de bio¬ 

toop van de larven niets bekend. Over de bio- 

toopvoorkeur van de adulten is iets meer 

bekend. De vrouwtjes schijnen een voorkeur 

te hebben voor schaduwrijke bosranden, pa¬ 

den of open plekken in bossen met dichte en 

vrij hoog opgaande kruidenvegetaties, waar ze 

te vangen zijn op bladeren. 

Waarnemingen van Rhingia borealis zijn 

gedaan in de maanden mei tot en met septem¬ 

ber, met de grootste aantallen in de maande^ 

juni en juli. 

Rhingia rostrata (Linnaeus) 

Rhingia rostrata is bekend uit bijna alle lan¬ 

den van Europa (Peck, 1988) en werd vroeger 

regelmatig gevangen. Uit België is een lange 

serie bekend uit 1870; het laatste exemplaar 

werd gevangen in 1913 (Verlinden & Decleer, 

1987). Ook in Nederland is de soort na 1900 

nauwelijks meer gevangen (Van der Goot, 

1981). Torp ( 1994) meldt dat het laatste exem¬ 

plaar uit Denemarken gevangen is in 1902. 

Ehnström et al. (1993) melden dat R. rostrata 

in Zweden uitgestorven is. In Skâne (Zuid- 

Zweden) is R. rostrata in het midden van de 

19e eeuw regelmatig verzameld. In Schleswig 

(Noord-Duitsland) is de soort voor het laatst in 

1934 gevangen (Claussen, 1980). Rhingia ros¬ 

trata komt tegenwoordig nog voor in alpiene 
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gebieden. Maibach et al. (1992) melden de 

soort uit Zwitserland, waar zij zeldzaam is. 

Ook in de Duitse Alpen (Bothe, 1994), Oos¬ 

tenrijk (Peck, 1983) en de Franse Pyreneeën is 

de soort recent nog gevangen. Uit de Vogezen 

en de Elzas is de soort bekend (Speight, 1984), 

maar mij is niet bekend wanneer deze waarne¬ 

mingen zijn gedaan. Stubbs & Falk (1983) 

melden dat R. rostrata in Zuid Engeland in 

bepaalde jaren in aantal te vangen is. Dit is 

overigens mogelijk de enige recente melding 

uit het West Europese laagland. Het is zeer 

aannemelijk dat ft rostrata uit de rest van het 

West-Europesej laagland verdwenen is. 

Over de biotoopvoorkeur van larven en 

adulten van Rhingia rostrata is weinig be¬ 

kend; aangenomen wordt dat de larven zich 

ontwikkelen in mest. 

Waarnemingen van Rhingia rostrata zijn 

gedaan in de maanden mei tot en met septem¬ 

ber, met de grootste aantallen in de maanden 

juni en juli. 

Tegenwoordig lijkt ff rostrata zeldzaam te 

zijn, terwijl R campestris zeer algemeen is. 

Vroeger lijkt het omgekeerde het geval te zijn 

geweest. Het zou interessant zijn om te weten 

waardoor deze omkeer veroorzaakt is. 
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Two new Rhopalum from China (Hymenoptera: 

Sphecidae) 

Qiang Li & Ming Xue 

LI, Q. & M. XUE, 1998. TWO NEW RHOPALUM FROM CHINA (HYMENOPTERA: SPHECIDAE). - ENT. BER., 

AMST. 58 (5): 78-81. 

Abstract: Two new species from the tribe Crabronini (Sphecidae, Crabroninae) are described from China: Rhopalum 

(Calceorhopalum) eurytibiale and R. (C.) poecilofemorale. 

Department of Plant Protection, Shandong Agricultural University, Taian, Shandong, 271018, P. R. China. 

Introduction 

Rhopalum, with 124 species in the world, is a 

large genus of tiny predatory solitary wasps 

belonging to the tribe Crabronini. Bohart & 

Menke ( 1976) revised the genera of Sphecidae 

in the world, and listed 108 species of the ge¬ 

nus Rhopalum. Tsuneki (1952, 1966, 1968, 

1971, 1974, 1977a, 1977b, 1984, 1986) reclas¬ 

sified the subgenera, revised the species and 

provided keys for the identification of East 

Asian forms. There are 16 species in China, 14 

of which only occur in Taiwan. 

In the course of a study on Crabroninae, we 

discovered two new species of Rhopalum, and 

describe them below. We follow Bohart & 

Menke (1976) and Tsuneki (l.c.) in the usage 

of morphological terms. 

Rhopalum (Calceorhopalum) eury tibiale 
spec. nov. 
(figs 1-10) 

Type material 

Holotype: $, China, Zhejiang, Xitianmushan, 10.ix.1983, 

coll. X. Wan. Paratypes: China, Zhejiang, Xitianmushan, 

1 $, 2.vi.l990, coll. J. He; 2 <$, 17.V.1988, coll. J. Fan; 

1 S, 16.V.1968, coll. S. Guo; China, Guangxi, Tianlin, 

Langping, 1 $, 30.V.1982, coll. J. He. (coll. Zhejiang 

Agricultural University, China). 

Description 

Female. Body length 4.5 - 5.0 mm. Black. 

Mandible, antennal scape, base of pedicel and 

flagellum beneath, pronotal lobe, tegula, fore 

and mid leg except base of trochanters, hind 

coxa largely, hind trochanter, base and ventral 

portion of hind tibia yellow. Dorsal portion of 

fore and mid femur with or without brown 

spot. Abdominal petiole at apex, base and 

apex of tergite II and III, lateral base of tergite 

IV, tergite VI entirely and sternites largely 

reddish or yellowish brown. Veins of wing 

light brown to dark brown. 

Head shiny. Anterior margin of clypeus 

(fig. 1) prominent medially. Frons sparsely 

and finely punctate, with median furrow. Ver¬ 

tex sparsely and finely punctate, without orbi¬ 

tal foveae. HL:HW:POD:OOD = 73:97:9:16. 

Mandibles bifid at apex. Relative length of an¬ 

tennal pedicekflagellomere I:II:III:IV:V = 

12:6:8:8:7.5:7. 

Thorax shiny. Anterior lateral comer of 

pronotal collar rounded, posterior lateral cor¬ 

ner of propleuron with a blunt tooth. Scutum 

and scutellum densely punctate, metanotum 

sparsely and finely punctate. Propectus roun¬ 

ded medially. Mesopleuron and metapleuron 

sparsely and finely punctate; propodeal en¬ 

closure without median furrow, propodeal 

posterior slope with broad and deep median 

furrow and lateral carinae. 

Forewing as shown in figure 2. Apical half of 

hind tibiae (fig. 3) rather broad. Relative length 

of hind trochanter:femur:tibia:abdominal petio¬ 

le (fig. 4) = 21:57:77:70. Pygidial plate (fig. 5) 

rather narrow at apex, with median carina. 



ieuws Verenigingsnieuws 

Onder redactie van de secretaris 
M.J. Sommeijer, Afdeling Sociale Insecten U.U. 
Postbus 80.086.3508 TB Utrecht _ mei 1998 

Verslag van de 152e zomervergadering van de Nederlandse Entomologische Vereniging, 
30 mei t/m 1 juni 1997, te Ommen (Overijssel) 

ALGEMENE INLEIDING 

P. Koomen 

De organisatie van de zomerbijeenkomst werd 
deze keer verzorgd door een commissie bestaande uit 
J. de Leeuw, L.E.N. Sijstermans, R.T.A. Schouten en 
namens het N.E.V.-bestuur C.J. Zwakhals en P. 
Koomen. 

Ontmoetingsplaats was vakantiecentrum "De 
Wolfskuil" te Ommen, waar maar liefst twee kamp¬ 
huizen ter beschikking stonden. De meeste deelne¬ 
mers overnachtten hierin, sommige in tenten of cara¬ 
vans op het bijbehorende kampveld of in een hotel. 
Het diner op de zaterdagavond bestond uit een Chi¬ 
nees buffet. 

Vele deelnemers leverden een overzicht van de 
tijdens het weekend verzamelde en waargenomen 
soorten. Deze gegevens zijn ten behoeve van het ver¬ 
slag gebundeld en persklaar gemaakt door P. Koo¬ 
men samen met B. Aukema (wantsen), J.G.M. Gup¬ 
pen (kevers), J.H. Küchlein (microlepidoptera), 
T.M.J. Peeters (bijen en wespen) en W. van Steenis 
(vliegen). 

Deelnemers 
De volgende 54 personen namen aan de zomer¬ 

bijeenkomst deel: B. van Aartsen, B. Aukema, C. 
van de Berg, J.J.A. Blommaart, P. Boer, J.G.M. Gup¬ 
pen, P.H. van Doesburg, M.B.P. Drost, H.T. Edzes, 
L.H. Fliervoet, J.A. Heetman, T. Heijerman, W.R.B. 
Heitmans, D.J. Hermes, J. Huijbregts, K J. Huisman, 
mw. S. Kofman, P. Koomen, J. Krikken, J.H. Küch¬ 
lein, mw. C. Küchlein, W. Kuijken, S.C. Langeveld, 
L. Lankreyer, J. van de Nieuwegiessen, H. Nieuwen- 
huysen, mw. G.C. van Nimwegen, T.M.J. Peeters, 
mw. J.D. Prinsen, Erwin van Riel, J. de Rond, 
J.C.P.M. van de Sande, R.T.A. Schouten, L.E.N. 
Sijstermans, J.T. Smit, J. Smit, E. van Spronsen, 
mw. A.S.W. Span, W. van Steenis, mw. S.M. Stolz- 

de Rijke, A.P.J.A. Tennissen, mw. M.F.H.H. Teunis- 
sen-van Zon, A.J. Threels, J. van Tol, G. Vierbergen, 
R. Vis, O.F.J. Vorst, G.F. Wilmink, mw. Wilmink, 
J.B. Wolschrijn, mw. P.C. Wolschrijn-Groeneveld, 
mw. M.H. Zevenboom, T.W.P. Zeegers en C.J. 
Zwakhals. 

Terreinen en weer 
Een aantal terreinbeherende instanties verleende 

vergunning voor het verzamelen van insecten. Het 
Overijssels landschap verleende vergunning voor de 
Lemelerberg en de Archemerberg, Staatsbosbeheer 
voor Boswachterij Ommen en gebieden langs de 
Vecht, en Natuurmonumenten voor het landgoed 
Eerde en het Eerder Achterbroek. Wij danken het 
Overijssels Landschap, Staatsbosbeheer en Natuur¬ 
monumenten, met name de opzichters/beheerders ter 
plaatse, voor hun welwillende medewerking, waar¬ 
voor wij zeer erkentelijk zijn. Een gedetailleerde 
beschrijving van bemonsterde gebieden is te vinden 
in het verslagdeel over de kevers. 

Dankzij medewerking van enkele bewoners op 
het landgoed Eerde kon een aantal malaisevallen 
buiten bereik van recreanten en grazende zoogdieren 
worden opgesteld. 

De weersomstandigheden waren dermate gunstig 
dat er twee avonden achter elkaar buiten op het terras 
gedineerd kon worden. Helaas waren de nachten aan 
de koude kant en stond er nogal wat wind, zodat de 
vliegende en nocturne entomofauna niet optimaal 
vertegenwoordigd waren. 

Vindplaatsen 
In de hierna volgende deelverslagen zijn de vind¬ 

plaatsen aangegeven met onderstaande code s. Steeds 
worden Amersfoortcoördinaten (RD) gegeven en 
wordt aangegeven of het gebied onder Natuurmonu¬ 
menten (NM), Staatsbosbeheer (SBB) of het Overijs¬ 
sels Landschap (OL) valt. 
arb Ommen: Archem; omgeving brug en stuw in 
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Beneden Regge, dijk en dijkvoet. RD 227* 
498 

arb2 Ommen: Archem; dijk en dijkvoet langs Be¬ 
neden Regge. RD 227*499 

Oarc Ommen: Archem; Archemerberg, potvallen 
met vis en menselijke fecaliën in open en 
bebost terrein. RD 223.1*498.1 + 223.7*498.3 
OL 

are Ommen: Archem; Marsweg, dijk langs Be¬ 
neden Regge. RD 227*499 

arch Ommen: Archem; Archemerberg. RD 224* 
498 OL 

aren Ommen: Archem; Archemerberg, in paar- 
denmest. RD 224*499 OL 

arr Ommen: Arriën Koeland; achter schors 
Quercus robur; geklopt uit Crataegus en 
Prunus spinosa; gesleept langs oevers poe¬ 
len, hooiland en rivierduin; uit mesotrofe en 
eutrofe poelen, oude Vecht-arm, Vecht; ge¬ 
zeefd uit oever mesotrofe poel. RD 227*503 
SBB 

bee Ommen: Beerzerveld. RD 232*501 
Obeen Ommen: Beerzerveld; potvallen met vis en 

menselijke fecaliën in bebost terrein. 
RD 232.8*502.5 

Obeez Ommen: Beerzerveld; potvallen met vis en 
menselijke fecaliën in open terrein. 
RD 233.0*502.0 

beez Ommen: Beerzerveld; bij Beerze. RD 233* 
502 

beb Ommen; bos ten westen van Besthmener- 
berg. RD 225*501 

bes Ommen; Besthmenerberg W. RD 225*501 
SBB 

bes2 Ommen; Besthmenerberg O. RD 226*501 
SBB 

besv Ommen; Besthmenerven. RD 226*501 SBB 
bez Ommen: Beerzerveld; kleine, oude zandver¬ 

stuiving. RD 234*503 
beza Ommen; Beerzerzand. RD 232*503 
dod Ommen: Boswachterij Ommen; omgeving 

Dode Ven. RD 226*501 SBB 
dodb Ommen: Boswachterij Ommen; bos rond 

Dode Ven en Besthmenerven. RD 226*500 
SBB 

dodo Ommen; Boswachterij Ommen; op Pinus 
sylvestris; RD 227*501 SBB 

eaca Ommen: Eerder Achterbroek NW; uit nest 
Formica; geklopt uit Quercus robur; uit eu¬ 
trofe bospoel (nr. 21 van NM); achter schors 
Pinus sylvestris, Quercus robur; van dood 
ree; gesleept uit berm, akkertje; handvangst 
van oever ven; uit berkenzwam op Betula. 
RD 228*500 NM 

eacb Ommen: Eerder Achterbroek NO; geklopt en 
gesleept; achter schors Quercus; op Salix ci¬ 
nerea; uit ven (nr. 25 van NM) en poel (nr. 
27 van NM) in heide. RD 229*500 NM 

eacc Ommen: Eerder Achterbroek ZW; bossloot; 
achter schors Quercus robur,; geklopt Sorbus 
aucuparia\ gesleept Quercus robur-laan. 
RD 228*499 NM 

eacd Ommen: Eerder Achterbroek ZO; gesleept 
bosrand; berkenzwam; ven Kooikerspias;. 
RD 229* 499 NM 

ûeerl Ommen: Eerde; malaiseval C.J. Zwakhals; 
langs zuidelijke bosrand, op de grens van 
bosjes en kale akker (27.v-5.vi. 1997). 
RD 226.8*500.1 NM 

Üeer2 Ommen: Eerde; malaiseval C.J. Zwakhals; 
langs zuidelijke bosrand op extensief be¬ 
graasd weiland (27.v-5.vi. 1997). RD 226.9* 
499.7 NM 

Üeer3 Ommen: Eerde; malaiseval C.J. Zwakhals; 
op grasveld in een tuin (27.v-5.vi. 1997) 
RD 227.0*500.4 NM 

eera Ommen; Eerde NO; kasteel Eerde en om¬ 
geving; handvangsten, gesleept en geklopt. 
RD 227*500 NM 

eerb Ommen: Eerde ZW. RD 227*499 NM 
eerc Ommen: Eerde; oprijlaan. RD 226*500 NM 
eng Vriezenveen: Kloosterhaar; Engbertsdijkve- 

nen, gesleept en geklopt. RD 241-501 
esoa Ommen: Eerde; Steile Oever W, gespoeld 

van oever Regge, gesleept langs bosrand. 
RD 225*500 NM 

esob Ommen: Eerde; Steile Oever O, Regge, ge¬ 
spoeld van oever Regge, gesleept langs bos¬ 
rand en beekoever, in boomstronk, achter 
schors Pinus en Quercus, geklopt. RD 226* 
500 NM 

gie Ommen: Giethmen; Gietemerhooiweg, De 
Mars, gesleept in berm. RD 224*501 

ham Den Ham. RD 227.5*498.6 
heeta Ommen: De Heetdelle O. RD 227*503 SBB 
heetb Ommen: De Heetdelle W. RD 228*503 SBB 
hess Dalfsen: Hessurn. RD 217*503 
hesb Dalfsen: Hessurn; bospad. RD 218*502 
jbel Ommen: Junne; Junner Belten; zandverstui¬ 

ving; vermolmd hout; RD 230-503 
juna Ommen: Junner Koeland W; gesleept door 

ruigte, geklopt uit zoom; zandverstuiving; 
mest. RD 228* 505 SBB 

junb Ommen: Junner Koeland O. RD 229*505 
SBB 

juno Ommen: Landgoed Junne; dennenbos, langs 
pad naar Overijsselse Vecht. RD 227*503 
SBB 

junz Ommen: zandduintjes rond oude arm Over¬ 
ijsselse Vecht. RD 227*503 SBB 

lave Ommen: Lage Veld. RD 224.8*500.2. OL 
lem Ommen: Lemele; Lemelerberg, centraal ge¬ 

deelte, droge en vochtige heide. RD 223*496 
OL 

lemb Ommen: Lemele; Lemelerberg. RD 222*496 
+ 223*496 + 223*497 OL 

X 



NEV Verenizinzsnieuws mei 1998 

lemn Ommen: Lemele; Lemelerberg, noordelijk 
gedeelte. RD 223*497 

lemz Ommen: Lemele; Lemelerberg Z, geklopt uit 
Cytisus scoparius; op pad. RD 223*495 OL 

lut Raalte: Luttenberg; oostflank Luttenberg. 
RD 222*490 

meij Ommen; Meijersbossen. RD 228*500 SBB 
nibr Ommen: Nieuwebrug. RD 225*500 
omm Ommen; Beerzerweg. RD 226*503 
ond Ommen; Het Onderland. RD 224*502 
oudb Hardenberg: Oud Bergenthcim. RD 235* 

503/4 
ree Dalfsen: Rechterensche Veld. RD 215*499 

NM 
rec2 Dalfsen: Rechterensche Veld. RD 217*499 
rec3 Dalfsen: Rechterensche Veld. RD 216*499 

NM 
rech Dalfsen: Rechteren. RD 216*501 
reg Ommen: Archem; reservaat van Overijssels 

Landschap langs Beneden Regge; gesleept 
door grasland; geklopt van Salix, Quercus, 
Corylus avellana, Crataegus. RD 227*498 
OL 

sah Ommen: Boswachterij Ommen; Sahara. 
RD 227*502 SBB 

veel Ommen; oever van de Vecht. RD 230*505 
vec2 Ommen; nabij de Vecht, schors. RD 223* 

503 
ven Dalfsen; Vennenberg. RD 217*499 
vil Ommen: Vilsteren; bij stuw in de Vecht. 

RD 219*504 
vil2 Ommen: Vilsteren. RD 220*503 
wol Ommen; omgeving kampeerboerderij “De 

Wolfskuil”, gesleept in berm, op licht, achter 
schors, uit berkenzwam op Betula, uit Ca- 
rex-moeras. RD 224*502 

wolg Ommen; langs Gietemerhooiweg nabij "De 
Wolfskuil". RD 224*502-501 

wolo Ommen: Reggehuus; vliegend. RD 225*502. 
wolw Ommen: Laarmanshoek; uit bospoel; ge¬ 

zeefd van oever. RD 223*502 
zee Ommen: Boswachterij Ommen; Zeesser- 

bosch en Sahara. RD 228*502 SBB 

Gebruikte symbolen 
Û malaiseval 
O potval 
O lichtval of lichtvangst met laken 
$ vrouwtje 
d" mannetje 
? werkster 
C cocon met eieren 

nieuw voor Overijssel 
nieuw voor Nederland (en voor Overijssel) 

EPHEMEROPTERA - haften 

J.G.M. Guppen 

BAETIDAE 
Cloeon dipte rum: arr 

ODONATA - libellen 

W. van Steenis 

PLATYCNEMIDIDAE 
Platycnemis pennipes (breedscheenjuffer): ond, 
heeta 

COENAGRIONIDAE 
Pyrrhosoma nymphula (vuurjuffer): ond, eera, 
eerb, eerc, besv, heeta, heetb 
Ischnura elegans (lantaarntje): eera, eerc 
Coenagrion puella (azuurwaterjuffer): eera, eerb, 
eerc, besv, ond, heeta, heetb 
Coenagrion pulchellum (variabele waterjuffer): 
eera 

CALOPTERYGIDAE 
Calopteryx sptendens (weidebeekjuffer): heeta 

CORDULIIDAE 
Cordulia aenea (smaragdlibel): besv, ond, heetb 

LIBELLULIDAE 
Orthetrum cancelatum (gewone oeverlibel): eerb, 
heeta 
Libellula depressa (platbuik): eera, eerc, besv 
Libellula fulva (bruine korenbout): eera, eerb 
Libellula quadrimaculata (viervlek): besv, heetb 
Leucorrhinia rubicunda (noordse witsnuitlibel): 
besv, heeta 

BLATTARIA - kakkerlakken 

W.R.B. Heitmans 

BLATTELLIDAE-ECTOBIINAE 
Ectobius lapponicus (noordse kakkerlak): lem(l 
$ -nimf) 
Ectobius sylvestris (boskakkerlak): lem(>20 exx.) 

Commentaar 
De boskakkerlak en de noordse kakkerlak kunnen 

op de hoge zandgronden, vooral in het midden, zui¬ 
den en oosten van Nederland, vaak samen in dezelf¬ 
de habitat worden aangetroffen (coëxistentie): eiken- 
bladval op warme, zonnige hellingen/taluds met wat 
overhangende takken voor de schaduw. De bovenste 
bladerlaag is vaak droog, terwijl de onderste meer 
compacte lagen ook bij wat langere perioden van 
droogte vochtig kunnen blijven. E. sylvestris is 
meestal de dominante soort. Op de meer 'zandige' ta¬ 
luds kan E. lapponicus of een andere Ectobius-soort 
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overheersen. Vanaf mei tot begin juni kunnen de 
overwinterde, laatste nimfale stadia en de eerste vol¬ 
wassen mannetjes worden gevonden. Uit bladstrooi- 
sel kunnen de eveneens overwinterende eipakketten 
worden gezeefd. Beide Ectobius-soorten hebben een 
onvolledige generatie per jaar (zgn. semivoltien). De 
levenscycli lopen vrijwel parallel aan elkaar (eigen 
waarneming). 

DERMAPTERA - oorwormen 

J.G.M. Cuppen & W.R.B. Heitmans 

FORFICULIDAE 
Forficula auricularia (gewone oorworm): esoa, 

juna(1$) 

ORTHOPTERA - Sprinkhanen en krekels 

W.R.B. Heitmans 

GRYLLIDAE (krekels) 
Nemobius sylvestris (boskrekel): lem (3 ?, 1 o" 
(nimfen)) 

TETTIGONOIDEA (sabelsprinkhanen s.l.) 
Conocephalus dorsalis (rietsprinkhaan): juna(4 
nimfen) 
Pholidoptera griseoaptera (bramensprinkhaan): 
ham (2 nimfen) 
Tettigonia viridissima (groene sabelsprinkhaan): 
wol(l nimf), ham(4 nimfen), juna(5 nimfen) 

TETRIGIDAE (doornsprinkhanen) 
Tetrix subundulata: lem(>109+o”), juna(19, 2(f) 
Tetrix undulata: lem(2 $ ) 

ACRIDIDAE (veldsprinkhanen) 
Chorthippus brunneus (bruine sprinkhaan): 
lem(>50 nimfen), juna(> 10 nimfen) 
Chorthippus albomarginatus (kustsprinkhaan): 
lem(>10 nimfen) 
Myrmeleotettix maculatus (knotssprietsprink- 
haan): lem(>10 nimfen), juna(> 10 nimfen) 
Oedipoda caerulescens (blauwe duinsprinkhaan): 
lem(4 nimfen) 

Commentaar 
Met uitzondering van de doornsprinkhanen wer¬ 

den alle sprinkhanen en krekels in nimfale stadia 
aangetroffen. Determinatie leverde voor de kennelij¬ 
ke soorten geen problemen op. Sommige sabelsprink¬ 
hanen zijn een aantal weken opgekweekt in een kli- 
maatcel. De rietsprinkhaan was algemeen in het 
moerassige gedeelte van de rivierarm van de Overijs¬ 
selse Vecht. Hij werd met name tussen het liesgras 
aangetrofifen. De bramensprinkhaan zat inderdaad op 
braam langs de warme, zuidelijke oever van de Bene¬ 
den Regge. De niet zo algemene blauwe duinsprink¬ 

haan is behalve op de Lemelerberg ook elders (zuide¬ 
lijker) op de Sallandse Heuvelrug door mij waarge¬ 
nomen in hetzelfde biotoop als op de Veluwe (zuid- 
hellingen van droge stuwwallen met enige zandero- 
sie). Van het genus Chorthippus zouden er veel meer 
soorten in de bezochte gebieden kunnen voorkomen, 
maar omdat de meeste exemplaren uit zeer jonge 
nimfen bestonden is niet tot soortsdetenninatie over¬ 
gegaan. 

THYSANOPTERA - tripsen 

G. Vierbergen 

AEOLOTHRIPIDAE 

Aeolothrips albicincthus: dod(l 9), ond(l 9) 
Aeolothrips intermedius: juna(l 9), arb(l 9) 

THRIPIDAE 
Aptinothrips rufus: junb(129), wol(l 9) 
Aptino thrips sty lifer: dod( 199), wol(8 9 ) 
Chirothrips manicatus: dod(89), ond(19) 
Frankliniella intonsa: junb(l 9 ) 
Iridothrips iridis: arr(89) 
Limothrips cerealium: junb(l 9) 
Limothrips denticornis: dod(l 9), ond(l 9) 
Odontothrips cytisi: arb(29) 
Oxythrips ajugae: arc( 19), dod(2 9 ), junb(8 9 ), 
juna( 19), ond( 19), arb( 19) 
Oxythrips bicolor: dod( 19), junb(3 9 ), ond( 19), 
wol(19) 
Thrips fuscipennis: junb(129), juna(l 9), ond(79), 
arb(49), vecl(l 9) 
Thrips major: arc(29), junb(3 9), ond(29), 
arb(109, lef) 
Thrips minutissimus: arc( 19), junb(6 9 ), juna( 19), 
ond(49), arb(179) 
Thrips tabaci: vee 1(9 9) 
Thrips vulgatissimus: ond(79) 

PHLAEOTHRIPIDAE 
Bolothrips dentipes: dod(4 9 ) 
Haplothrips aculeatus: arr(59, 2 o*), dod(lcf), 
junb(19), ond(29) 
Haplothrips subtilissimus: arc(l 9, 1 d"), junb(5 9, 
lef) 
Hoplothrips pedicularius: arr(lcf) 
Liothrips setinodis: ond(19), wol(lcf) 
Phlaeothrips annulipes: junb(l 9) 

Commentaar 
Bolothrips dentipes, Hoplothrips pedicularius 

(leg. O. Vorst), Liothrips setinodis en Phlaeothrips 
annulipes zijn soorten, die in Nederland tot nu toe 
slechts één tot enkele malen verzameld zijn. Deze 
soorten leven gewoonlijk van schimmels onder de 
schors van bomen en boomstronken en zijn moeilijk 
te verzamelen, omdat een 'zoekprofiel ontbreekt'. Een 
dergelijk aantal Phlaeothripiden in een korte verza- 
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melperiode geeft aan dat de directe omgeving van 
Ommen rijk is aan (oude) bomen. Het is aan te beve¬ 
len oudere bomen en boomstronken bij terreinbeheer 
zoveel mogdijk te ontzien. 

HETEROPTERA - wantsen 

B. Aukema, J. G. M. Guppen & D. 1 Hermes 

Het overzicht omvat naast waarnemingen van de 
auteurs ook gegevens van materiaal verzameld door 
L. H. Fliervoet, Th. Heijerman, I. D. Prinsen, G. 
Vierbergen, O. Vorst en G. Zwakhals. De nomencla¬ 
tuur en volgorde zijn volgens Aukema (1989). De 
met ° aangeduide soorten waren tot dusverre niet uit 
Overijssel bekend. 

NEPIDAE 
Nepa cinerea: arr 

CÖRIXIDAE 
Micronecta minutissima: esoa, junb 
Cymatia bonsdorffi: arr, eacb25 
Cymatia coleoptrata: arr 
Caliicorixa praeusta: eacb25 
Corixa punctata: arr, eaeb25, eacb27 
Hesperocorixa linnaei : arr 
Hesperocorixa sahlbergi: arr, eacb25, eacb27, 
eacd 
Sigara semistriata: arr, eacb25 
Sigara striata: arr, eacb25, esoa 
Sigara distincta: arr 
Sigara scotti: eacb25 

NAUCORIDAE: 
liyocoris cimicoides: arr, esoa 

NOTOMECTIDAE 
Notonecta glauca: eaca21 

PLEÏDAE 
Plea minutissima: arr, esoa 

HEBRIDAE 
Hebrus pusillus: arr 
Hebrus ruficeps: arr, dod, eacb25, eacd 

HYDROMETRIDAE 
Hydrometra gracilenta: dod 
Hydrometra stagnorum: arr 

VELIIDAE 
Microvelia buenoi: dod 
Microvelia reticulata: arr, dod, wol 

GERRIDÀE 
Gerris argentatus: arr 
Gems lacustris: arr, eacall, eacb25, eacb27, wol 
Gerris odontogaster: arr. eacb25 

SALDIBAE 
Chartoscirta cincta: eacd 

TINGIBAE 
° Acalypta marginata: junb. In aantal uit mos ge¬ 

klopt. 
° Acalypta nigrina: juna. Een $ uit mos geklopt. 

° Acalypta parvula: arr. Een <? uit mos geklopt. 
° Acalypta platycheila: arr. Een $ gezeefd langs de 

oever van een mesotrofe poel De derde vondst 
sinds 1960 (Aukema, 1989). 
Tingés ampliata: are, juna 

° Agramma laetum: junb. Een $ uit mos geklopt. 
MICROPHYSIDAE 

Loricula bipunctata: arr 
Loricula pselaphiformis: arr 

MIWDAE 
Deraeocoris lutescens: junb, lemz 
Deraeocoris olivaceus: junb. Larven op meidoorn. 
Deraeocoris trifasciatus: junb. Larven op els. 
Harpocera thoracica: Ûeer2 
Psallus betuieti: esoa 
Psallus cf perrisi : lemz 
Psallus sp. : junb. Alleen larven waargenomen. 
Plagiognathus chrysanthemi: are 
Chlamydatus saltitans: sah 
Gremnocephalus albolineatus: juna 
Dicyphus globulifer: arr, esoa 
Strongylocoris leucocephalus: arr. Deze in Neder¬ 
land zeldzame minde (Aukema et al, 1997: de 
tweede vondst sinds 1956) werd in aantal met lar¬ 
ven aangetroffen onder de bladrozetjes van de 
waardplant (<Campanula rotundifolia), met name 
op de nestbulten van de gele weidemier (Lasius 
flavus). De aangezogen blaadjes vertoonden ka¬ 
rakteristieke zuigschade, waardoor de dieren een¬ 
voudig waren op te sporen. 
Pachytomella parallela: arr, juna, Üeer2 
Orthocephalus sp. : are larven 
Dryophilocoris flavoquadrimaculatus: eacc, esoa, 
junb 
Heterocordylus tibialis: lemz 
Orthotylus flavinervis: arr, junb. Alleen larven. 
Orthotylus marginalis: junb 
Pithanus maerkelii: are, dod 
Dichrooscytus mfipennis: junb 
Miris striatus: arr, junb 
Galocoris striatellus: arr, eacc, eacd, junb, wol 
Phytocoris sp.: juna 
Stenodema calcar at a: arc, arr 
Stenodema laevigata: arr, dod, eacc, esoa 
Teratocoris antennatus: arr. Alleen larven. 
Leptopterna do lab rata. are, junb 

NABIDAE 
Aptus mirmicoides: are 
Himacerus apterus: dod. Uitsluitend larven. 
Nabis pseudoferus: are, esoa 

ANTHOCORIDAE 
Anthocoris confusus: wol 
Anthocoris nemoralis: junb 
Orius majusculus: are, junb 
Orius minutus: are, esoa, junb 
Xylocoris cursitans: arr 

ARADIDAE 
0 Aradus de pressus: eera 
LYGAEIDAE 
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Nysius sp. : junb. Alleen larven waargenomen 
Kleidocerys resedae : arr, dod, eaca, eacc, esoa, 
juna, junb, lemz, wol 
Cymus aurescens: arr 
Cymus melanocephalus: eacc, juna, junb 
Ischnodemus sabuleti: arr, juna 

° Geocoris grylloides: junb. Larven uit mos geklopt 
Heterogaster urticae : are 

° Plinthisus pusillus: arr, junb. In aantal uit mos ge¬ 
klopt. Derde vondst sinds 1960 (Aukema, 1989). 
Drymus ryeii: eaca, juna 
Eremocoris plebejus: dod, sah 
Gastrodes grossipes: juna, lemz 
Scolopostethus affinis: are 
Scolopostethus decoratus: arr 
Scolopostethus thomsoni: are 
Stygnocohs fuligineus: are, esoa 
Pachybrachius fracticollis: arr 
Peritrechus geniculatus: are 
Aphanus rolandri: eacc 
Macrodema mier opter a: eacb 

COREIDAE 
Coreus marginatus: arc, arr, lemz 

RHOPALIDAE 
Rhopalus parumpunctatus: are, arr, junb 

CYDNIDAE 
° Legnotus limbosus: are, esoa 

Sehirus bicolor: are 
Sehirus biguttatus: eacc 

PENTATOMIDAE 
Aelia acuminata', arc 
Palomena prasina: lemz 
Chlorochroa pinicola: dod, juna, lemz 

° Piezodorus lituratus: lemz 
Eurydema dominulus: arr, juna, junb. Deze fraai 
rood en zwart gekleurde pentatomide werd in aan¬ 
tal waargenomen op pinksterbloem (Cardamine 
pratensis) en gele waterkers (Rorippa amphibia) 
in de oeverzone van de oude Vechtarmen. Het 
aantal recente vindplaatsen in Nederland is zeer 
beperkt: drie vondsten sinds 1960, waarvan twee 
in Ommen en één in Best, Noord-Brabant (Auke¬ 
ma, 1989). 

ACANTHOSOMATIDAE 
Cyphostethus tristriatus: juna, junb, lemz 
Elasmostethus interstinctus: esoa, junb, lemz, wol 
Elasmucha fieberi: arr 

Commentaar 
Er werd veel tijd besteed aan het uitkloppen van 

mos boven een witte bak. Dit resulteerde in een aan¬ 
tal kleine in mos levende soorten, die doorgaans wei¬ 
nig verzameld worden (drie van de vier Acalypta- 
soorten en Plinthisus pusillus), maar vermoedelijk 
minder zeldzaam zijn dan doorgaans verondersteld 
wordt. 

Literatuur 
Aukema, B„ 1989. Annotated checklist of Hemiptera-Heteroptera 

of The Netherlands. —Tijdschr. Ent. 132: 1-104. 
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NEUROPTERA - gaasvliegen 

W.R.B. Heitmans, J.G.M. Guppen, W. Hogenes & P. 
Boer 

CHRYSOPIDAE (gaasvliegen) 
Chrysopa perla: ûeerl, Ûeer2, eacc, eera, 
lem(2), ham(l), <Hvol(l) 
Chrysoperla carnea: Óeer2, eera, lem(>5), 
ham(l), juna(3), oudb(l), <Hvol(3) 

HEMEROBIIDAE (bruine gaasvliegen) 
Hemerobius humulinus: ham(l), oudb(l), wol(l), 
<Hvol(2) 
Micromus variegatus: eera, ham(l), oudb(2), 
Owol(l) 
Micromus paganus'. eera 
Wesmaelius nervosus: eaca 
Wesmaelius quadrifasciatus: lem(2) 

CONIOPTERYGIDAE (stofgaasvliegen) 
Coniopteryx cf. lactea: lem(4) 
Coniopteryx pygmaea: lem(>30) 

SISYRIDAE 
Sisyra fuscata: esoa 

RAPHIDIIDAE (kameelhalsvliegen) 
Atlantoraphidia maculicollis: eacc; ham(l ?), 
eierleggend op den (Pinus sylvestris) 
Raphidia confmis'. lem(l $), oudb(l $) 

MYRMELEONIDAE (mierenleeuwen) 
Euro Ie on nostras: wolg, bes2, lem (uitgekweekt) 
Myrmeleon formicarius'. lem (uitgekweekt)] 

SIALIDAE (elzenvliegen) 
Sialis lutaria: juna(3) 
Sialis fuliginosa: juna(l) 

MECOPTERA - schorpioenvliegen 

W. Hogenes, W.R.B. Heitmans & J.G.M. Guppen 

PANORPIDAE 
Panorpa communis (gewone schorpioenvlieg): 
ûeerl, Ûeer2, eaca, eacc, ham(4), lem(l), 
oudb(2), wol(>5), juna(3) 
Panorpa germanica', ûeerl, Ûeer2 
Panorpa vulgaris: ûeerl, Ûeer2 

Commentaar 
Panorpa communis en P. vulgaris worden zelden 

samen op dezelfde plaats gevangen. 
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MACROLEPIDOPTERA - 
grote vlinders 

R. Vis, J.B. Wolschrijn, G.F. Wilmink, KJ. Huis- 
man, W. van Steenis & W.R.B. Heitmans 

PSYCHIDAE (zakjesdragers) 
Narycia duplicelia: wol 
Taleporia tubulosa: lern, eera, wol 
Proutia betulina: eera 
Psyche casta: eera, wol 

SESIIDÂE (wespvlinders) 
Synanthedon culiciformis: heetb 

HESPERIIDAE (dikkopjes) 
Ochlodes venata (groot dikkopje): arb 

PIERIDÆ (witjes) 
Gonepteryx rhamni (citroentje) lem, lem, eera, 
ven, rech, vil2, arch, wol, haro 
Pier is brass! cae (groot koolwitje): eera, reel 
Pieris rapae (klein koolwitje): ree, eera, arb, wol, 
ham 
Pieris napi (klein geaderd witje): eera, eera, rec2, 
hesb, ven, O eer A wol, ham 
Anthocharis cardamines (oranjetip): eera, wol 

LYCÀENIDAE (blauwtjes) 
Callophrys rubi (groentje): rec3 
Lycaenaphlaeas (kleine vuurvlinder): lem, lem, 
eera, hesb 
Heodes tityrus (bruine vuurvlinder): eera, eera, 
heeta 
Polyommatus icarus (icamsblauwtje): arb 

NYMPHÂLIDAE (schoenlappers) 
Vanessa a tal an. ia(ß tal an ta) : vil2, wol, ham 
Cynthia cardui (distelvlinder): omm 
ïnachis io (dagpauwoog): arb, ven, wol, ham, juna 
Araschnia levana (landkaartje): wol, eera, eera, 
arb, hesb, ven, ham 

SATYRIDAE (zandoogjes) 
Par arge aegeria (bont zandoogje): eera, hesb, 
ham, juna 
Lasiommata megera (argusvlinder): arb, ven 
Coenonympha pamphilus (hooibeestje): heeta, 
hesb, juna 

LASIOCAMPIDAE (spinners) 
Macrothyiacia rubi: wol 

DREPÂNIDAE (eenstaartjes) 
Drepana falcataria (berkeneenstaart): wol, Vwo! 

GEOMETKIDAE 
Ligdia adustata: wol, esoa, esob, wol 
Semiothisa alternaria: Vwoi 
Semiothisa liturata: wol, lem, lem, Vwol 
Cepphis advenaria: Vwol 
Opisthograptis iuteolata (hagendoomvlinder): wol 
Odontopera bidentata: wol, lem, Vwol 
Biston betularia (berkenspanner): wol, Vwo! 
Serraca punctinalis: wol, Vwo! 
Ectropis crepuscuiaria: wol, lem 
Ectropis extersaria: Vwo! 

Aethalura punctulata: wol, eacb, eacc, eacd, eera 
Ematurga atomaria (heispanner): wol, lem, bee, 
rec2, arch 
Bupaiuspiniaria (dennenspanner): wol, lem, eera, 
rec2, arch, wol 
Cabera pusaria: eera, Üeer2, wol 
Cabera exanthemata: wol, arch, Vwol 
Campaea margaritata: wol, Vwol 
Hyiaea fiscian a : ree, Vwol 
Perconia strigillaria: lem, arch 
Cyclophora albipunctata: eera 
Scopula floslactata: dod, eera 
Idae a sen ata: eera 
Mae a aversata: wol 
Xanthorhoe spadicearia: Vwol 
Xanthorhoe ferrugata: Vwol 
Xanthorhoe quadrifasciata: Vwol 
Xanthorhoe montanata: eera 
Xanthorhoe fluctuata: wol 
Epirrhoe alternata: wol, vil2 
Camptogramma bilineata: eera, wol 
Cosmorhoe ocellata: lem 
Ecliptopera silaceata: wol 
Thera variata: wol, wol, lem 
Thera obeliscata: wol, eera, Vwol 
Electrophaes corylata: wol, Vwol 
Colostygia pectinataria: lem, rec3, vil2 
Rheumaptera hastata: rec3 
Eupithecia intricata: lem, lem 
Eupithecia vulgata: Vwol 
Eupithecia subfuscata: wol 
Eupithecia subumbrata: Vwol 
Eupithecia indigata: Vwol 
Eupithecia nanata: lem 
Eupithecia lariciata: Vwol 
Eupithecia tantillaria: wol, lem, lem, Vwol 

SPHINGIDAE (pijlstaarten) 
Sphinx pinastri (dennenpijlstaart): wol, ham 
Mimas tiliae (lindepijlstaart): wol, wol 

MOTODONTIDAE 
Notodonta dromedarius (kameeltje): Vwol 
Notodonta ziczac: wol 
Drymonia dodonaea: wol 
Ptilodon capucina: wol, wol, Vwol 
Pheosia gnoma (berkenbrandvlerkvlinder): wol 
Furcula bicuspis: wol 
Phalera bucephala (wapendrager): wol 
Peridea anceps: wol, wol, Vwol 

LYMAMTRIIDAE 
Calliteara pudibunda (meriansborstel): wol, lem, 
Vwol 

ARCTIIDÀE (beervlinders) 
Atolmis rubricollis: eerc 
Ei Ie ma sororcula: wol, eacd, ôeerl, Vwol, wol 

NOCTUIBAE (uilen) 
Hypena proboscidaiis: eera 
Caliistege mi: rec3, arch 
Euclidia glyphica: dod 
Nola confusalis: wol, Vwol 
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Bena prasinana: <*wol 
Acronicta rumicis (zuringvlinder): wol 
Protodeltote pygarga: eera, <Hvol 
Deltote bankiana: wol 
Autographa gamma (gamma-uil): arb 
Dypterygia scabriuscula: wol 
Apamea crenata: wol 
Charanyca trigrammica: wol, wol, Ûeer2, <*wol 
Discestra trifolii: <*wol 
Lacanobia thalassina: <f-wol 
Lacanobia contigu a: Ûeer2 
Pachetra sagittigera: wol, <Hvol, wol 
Ochropleura plecta: -O-wol 
Diarsia rubi: wol, wol, <Hvol 
Xestia c-nigrum : <*wol 
Agrotis exclamationis: wol, wol, <Hvol 

Commentaar 
De vangsten en waarnemingen betreffen vooral 

soorten die over grote delen van Nederland verspreid 
zijn. Sommige zijn vooral gebonden aan zandgrond. 
Opmerkelijk is de uil Pachetra sagittigera, welke 
volgens Lempke (1964) het sterkst verbreid is op de 
zandgronden van Gelderland, Utrecht en Het Gooi, 
alsmede in het midden en zuiden van Limburg. In 
1964 was nog geen enkele vindplaats uit Overijssel 
bekend. Bij "De Wolfskuil" kwamen meerdere exem¬ 
plaren op licht af. Volgens de literatuur zit de rups 
op "grassen", duizendblad en brem, hetgeen weinig 
inzicht geeft in de specifieke eisen die de soort aan 
zijn biotoop stelt. Zo is P. sagittigera nooit in Noord- 
Brabant gevonden en in het duindistrict is de vlinder 
schaars. In Engeland kwam de vlinder voor in "chalk 
downland". maar is er sinds 1963 niet meer waarge¬ 
nomen (Skinner, 1986). 

Literatuur 
Lempke, B.J., 1964. Catalogus der Nederlandse Macrolepidoptera 

(tiende suppl.). —Tijdschr. Ent. 107: 49-136. 
Skinner, B„ 1986. Colour identification guide to moths of the Bri¬ 
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MICROLEPIDOPTERA - 
kleine vlinders 

C. v.d. Berg, K.J. Huisman, J.H. Küchlein, R.T.A. 
Schouten & J.B. Wolschrijn 

De gegevens hebben betrekking op adulten, tenzij 
anders wordt vermeld. De getallen achter de codes 
voor de vindplaatsen geven de aantallen weer; door¬ 
dat niet alle inzenders de aantallen hebben vermeld 
kon het numerieke aspect van de vondsten niet volle¬ 
dig worden weergegeven. De volgorde der soorten en 
de nomenclatuur zijn volgens Küchlein (1993). Be¬ 
halve door de auteurs zijn gegevens verzameld door 
de heren B. van Aartsen, P. van Doesburg, R. Vis, 

G.F. Wilmink en C.J. Zwakhals. 

ERIOCRANIIDAE 
Dyseriocrania subpurpurella: esob(l) 

NEPTICULIDAE 
Stigmella Iuteella: juna(l) 
Stigmella prunetorum: juna(8) 
Ectoedemia albifiasciella: wol(3), beez, nibr(l) 

ADELIDAE 
Nematopogon adansoniella: wol(2) 
Nematopogon swammerdamella: wol(2) 
Nematopogon robertella: <Hvol(3), wol(31), 
Û eer 1(2), eera(2), lem 
Nemophora degeerella: ûeerl(l), Üeer2(8), 
eerb(6), wol(51), esob(50) 

° Nemophora ochsenheimerella; omm, lemn, 
eerb(l), wol(8) 
Adela reaumurella: eerb(l), wol(25), <Hvol(l), 
Üeer2(l), esob(25) 
Adela croesella: eaca 

° Couchas fibule lia: eaca 
Cauchas rufimitrella: omm 

INCURVARIIDAE 
Incurvaria oehlmanniella: omm 
Incun’aria masculella; wol(51), óeerl(l), 
Üeer2(2) 

PRODOXIDAE 
Lampronia luzella; ûeerl(l), Üeer2(3) 

TISCHERIDAE 
Tischeria ekebladella: wol(4), <*wol(l) 

TINEIDAE 
Nemapogon cloacella: ôeerl(l), Üeer2(l), 
-&wol(l) 
Monopis weave re lia: lem 
Niditinea fuscella: <*wol(l) 
Tinea semifulvella: üeerl(5) 
Tinea trinotella: lein(l) 

GRACILLARIIDAE 
Caloptilia alchimiella; <Hvol(2), wol(3), eera(l), 
lem(2) 
Phyllonorycter harrisella: beza(l), wol(10) 
Phyllonorycter heegeriella: wol(2) 
Phyllonorycter saportella: wol(l) 
Phyllonorycter quercifoliella: wol(3) 
Phyllonorycter sorbi: wol(l) 
Phyllonorycter maestingella: wol(l) 

BUCCULATRICIDAE 
Bucculatrixfirangutella: wol(5), esob(5) 
Bucculatrix ulmella: wol(l), beza(l) 

YPONOMEUTIDAE 
Yponomeuta padella: eera(circa 75 rupsen) op 
meidoorn (Crataegus) 
Swammerdamia caesiella: wol(l) 
Cedestis subfasciella: <*wol(2), lem(10) 
Argyresthia arceuthina: beza(l), lem(30), juna(l) 
Argyrestia spinosella: esob(l) 
Argyresthia conjugella: eera(4), esob(10) 

YPSOLOPHIDAE 
Ypsolopha parenthesella: wol(l rups) op eik 
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(Quercus) 
GLYPHIPTERIGIDAE 

Glyphipterix simpliciella: wol(10), eaca 
OECÖPHORIDAE 

Depressaria pastinacella: *>wol(2) 
Pseudatemelia latipennella: eera(l), ûeerl(l), 

Ûeer2(l), <hvol(2), lem 
Denisia stipella: ûeerl(l), wol, lem 
Oecophora br acte lia: wol(2) 
Endrosis sarcitrella: wol(l) 
Pleurota bicostella: beza(16), lem(10), wol(10) 

ELACHISTIDAE 
Elachista bifasciella: beez(2), beza(15), ûeerl(l), 

lem, rec(veel) 
Elachista nobilella: beez(4), rec(l) 
Elachista cerusella: <Hvol(l), wol(5), beez(l), 
Ûeer2(4) 
Elachista argente lia: esob(l) 
Cosmiotesfreyerella: lem(l) 

COLEOPHORID AE 
Coleophora flavipennella: wol(10 zakken) op eik 

(Quercus) 
Coleophora serrate lia: wol(zakken), esob(zakken) 
Coleophora spine lia: wol(2 zakken) 

° Coleophora bindere lia: wol(l zak met rups) 
Coleophora laricella: <*wol(l), esob(10), lem 
Coleophora soli tarie lia: esob(zakken, waaronder 
20 met rupsen) op Grasmuur (Stellaria graminea) 

AGONOXENIDAE 
Spuleria flavicaput: esob(l) 

GELECHIDAE 
Pseudotelphusa scalella: <>wol(3), wol(l), esob(l) 
Tele iodes paripunctella: wol 
Teleiodes proximella: wol(l), <*wol(3), esob(l) 
Teleiodes luculella: wol, esob(l) 
Teleiopsis diffinis: wol(2) 
Bryotropha terre I la: eerb(l) 
Neofaculta ericetella: beza(l), lem(21) 
Anacampsis populella: wol(16 rupsen) 

TORTRICIDAE 
Pandemis cerasana: wol(l) 
Archips xy loste ana: wol(2 rupsen) 
Archips rosana: wol(2 rupsen) 
Syndemis musculana: <*wol(l), wol(3), Ûeer2(l), 
lem, esob(2) 
Capua vulgana: beza(19), wol(58), <*wol(29), 
eerb(5), Ûeer2(l), esob(50) 
Cnephasia asseclana: Ûeer2(l) 
Cnephasia incertana: eerb(l) 
Spatalistis bifasciana: esob(l) 
Eupoecilia ambigue11a: beza(2) 
Aethes smeathmanniana: esob(l) 
Olethreutes lacunana: wol(7), esob(5), eera(2) 
Olethreutes bipunctana: lem(2), dod 
Pseudohermenias abietana: eerb(l) 
Hedya pruniana: esob(5) 
Hedy a atropunctana: dod 
Apotomis sororculana: <*woI(2) 
Lobesia reliquana: wol(2) 

° Bactra furfur an a: ornin 
Ancylis mitterbacheriana: wol(4), omin 
Ancylis obtusana: esob(4), Ûeer2(3) 
Ancylis u neu l an a: beza(l) 
Ancylis apicella: beza(4), wol(l), lem 
Epinotia subocellana: Ûeer2(2) 
Epinotia demarniana: esob(l) 
Epinotia tetraquetrana: wol(8), esob(5), beez 

° Epinotia fraternana: wol(l 1) 
° Rhopobota myrtiliana: lem(2), dod 

Epiblema cynosbatella: #wol(l) 
Rhyacionia pinivorana: <^wol(l) 
Lathronympha strigana: lem(l) 
Strophe dr a weir ana: wol 
Dichrorampha acuminatana: wol(l), omm 
Dichrorampha plumbana: omm, beez 

CHOREUTIDAE 
Anthophilafabriciana: eerb(l), Ûeer2(l), esob(l) 

PYRALIDAE 
Chrysoteuchia culmella: wol, esob, 
lem(samen:30) 
Crambus pratella: wol, esob(samen: 10) 
Crambus lathoniellus: wol(l 1), <>wol(l), beza(7), 
eerb(2), esob(10), lem 
Scoparia ambigualis: <Hvol(4), wol(10), beza(2), 
ûeerl(l), lem(ll), esob(10) 
Elophila nymphaeata: dod 
Pyrausta au rat a: hess 
Eurrhypara hortulata: wol 

Commentaar 
Men behoefde geen echte optimist te zijn om naar 

de zomervergadering in Ommen te reizen met het 
gevoel, dat de entomologische resultaten beter zou- 
den zijn dan tijdens de drie voorafgaande vergaderin¬ 
gen. Immers, de vergaderingen van 1994 en 1995 
verregenden bijna geheel en op Terschelling bleek in 
1996 het seizoen - wat de micro's betreft - nog maar 
nauwelijks op gang te zijn gekomen. Bovendien 
stemde het tot optimisme dat Ommen in een streek 
ligt die botanisch interessant is, omdat drie planten- 
geografische districten elkaar daar raken, namelijk 
het Gelders, het Drents en het Fluviaal district. 

In totaal zijn door ons bij Ommen 109 soorten mi- 
crolepidoptera waargenomen en dat is maar liefst 
meer dan het dubbele van vorig jaar (Bot et al., 
1997). Maar van het record in het Winterswijkse, na¬ 
melijk 171 soorten, bleven we nog ver verwijderd 
(Koster et al., 1994). Het weer was tijdens de verga¬ 
dering overdag redelijk gunstig, maar de nachten 
bleven veel te koud. Door dit laatste leverde de licht- 
vangst teleurstellend weinig op. Uit de soortenlijst 
blijkt dan ook, dat verreweg de meeste waarnemin¬ 
gen overdag plaatsvonden. Niettemin hebben onze 
activiteiten een aantal vermeldenswaardige resultaten 
opgeleverd. 

Het meest opzienbarende was het optreden van 
Pseudatemelia latipennella in de omgeving van Om¬ 
men. Deze soort is voor het eerst in Nederland aan- 
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getroffen in 1938 bij Oldenzaal. Pas in 1986 is P. la- 
tipennella opnieuw in Nederland gevonden en we¬ 
derom in Twente. Daarna volgden geleidelijk meer 
waarnemingen in de provincies Overijssel, Gelder¬ 
land en Limburg, maar steeds in een enkel exem¬ 
plaar. De heren Huisman en Küchlein vonden op 
verschillende plaatsen bij Ommen tezamen 13 exem¬ 
plaren van P. latipennella, terwijl de veel 
algemenere P. ßavifrontella niet werd waargenomen. 
De heer Wolschrijn zag bij elkaar ongeveer 50 Pseu- 
daternelia's, die - wat betreft het verzamelde ma¬ 
teriaal - nog nader bekeken moeten worden. Het is 
echter niet onwaarschijnlijk, dat een groot deel van 
zijn dieren - zo niet alle - tot P. latipennella behoort. 
De rupsen van Pseudatemelia's leven in zakken en 
voeden zich met verdord blad en korstmossen. 

Zes soorten micro's van de lijst zijn niet eerder in 
de provincie Overijssel waargenomen (deze zijn aan¬ 
geduid met °). Over twee daarvan enkele opmerkin¬ 
gen. Cauchas fibulella, waarvan de rups op de bloe¬ 
men van ereprijs (Veronica) leeft, wordt in snelle op¬ 
eenvolging waargenomen in delen van Nederland 
waar de soort niet eerder is aangetroffen. In 1997 
was dat de zuidelijke Veluwe en Zuidwest-Neder- 
land, waaraan vervolgens Overijssel kan worden toe¬ 
gevoegd. 

De heer Huisman vermeldt Bactra lacteana, een 
soort die Diakonoff (1983) synonymiseerde met B. 
furfurana. Daarna ontstond toch weer de neiging B. 
lacteana als goede soort te beschouwen (Larsen et 
al., 1988). In Nederland hebben we tot dusver een af¬ 
wachtende houding aangenomen (Küchlein, 1993) 
en daarom is deze vondst in onze lijst als B. fur¬ 
furana opgenomen. 
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DIPTERA - vliegen en muggen 

W. van Steenis, A. Barendregt, J.T. Smit, B. van 
Aartsen, L. Lankreijer, J. Smit, T. Zeegers & 
J.G.M. Guppen 

NEMAT OCERA-muggen 
TIPULIDAE (langpootmuggen) 

Flabellifera elegans: eerb, eacc 
Tanyptera atrata: heeta, heetb, Üeer2 

DIXIDAE 
Dixella amphibia: arr 

CHAOBORIDAE (spookmuggen) 
Chaoborusßcancans: arr 
Chaoborus crystallinus: arr, eacb27 

BRACHYCERA 
STRATIOMYIDAE (wapenvliegen) 

Beris chalybata: Üeer2 
Beris clcanpes: ond, Üeer2 
Microchrysa poli ta: Ûeer2 

RHAGIONÏDAE (snavelvliegen) 
Rh agi o scolopaceus: eera, eerc 

TABANIDAE (dazen) 
Hybomitra bimaculata: eerc 
Tabanus maculicornis: heeta 

THEREVIDAE (viltvliegen) 
Dialineura anilis: Üeer2 
Th er eva plebeja: Üeer2 

ASILIDAE (roofVliegen) 
Dioctria atricapilla: eera, eerc, wol 
Dioctria oelandica: eera, heeta, ham 
Dioctria rufipes: heeta 
Dysmachus trigonus: ond, heeta 
Laphriaßava: heetb, ham 
Lasiopogon cinctus: eera, ond, heeta 
Neoitamus cyanurus: eera, eerb, besv, ond 

EMPIDIDAE (dansvliegen) 
Empis opaca: eera 
Ernpis ster core a: heetb 
Empis tesselata: wol, eera, eerb, ond, heeta, heetb 

CYCLORRHAPHA - ACALYPTRATAE 
SYRPHIDAE (zweefvliegen) 

Anasimyia lineata: besv, eerc, heeta 
Brachypalpoides lentus: eera, eerc 
Br achy palpus laphriformis: Ûeer2 
Chalcosyrphus nemorum: eerc, besv, ond, heeta, 
heetb 
Cheilosia albitarsis: eera, eerb, eerc, heeta, Ûeer3 
Cheilosia pagana: besv, heetb 
Cheilosia variabilis: heetb, Ûeer2 
Chrysogaster hi rte II a: eerc, besv, ond, heeta, 
Ôeer3, junb 
Chrysogaster virescens: heeta 
Chrysotosum arcuatum: Ûeer3 
Chrysotosum cautum: Ûeer3 
Chrysotosum festivum: ond, heeta, junb, mar 
Chrysotosum vernale: heetb, Ûeer3 
Crorrhina berberina oxyacanthae: arr 
Crorrhina berberina type: eera 
Dasysyrphus albostriatus: eerc 
Dasysyrphus venustus: eera, eerc, heeta, heetb 
Didea alneti: heetb 
Didea annulipes: eera 
Didea fasciata: wol, Ûeer2 
Didea intermedia: heetb, Ûeer3 
Epi strophe eligans: eerb, heetb, Ûeer2 
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Epistrophe melanostoma: eerc 
Epistrophe nitidicoiiis: besv, heetb, wol 
Eristalmus sepulchraiis: eerc 
Eristalis horticola: wol, besv, heeta, heelb 
Eristolis nemorum: besv, heeta 
Eristalis pertinax: wol, eera, heelb 
Eristalis piceus: heelb 
Eristalis pratorurn: wol 
Eumerus strigatus: Öeer3 
Eupeodes nielseni : heelb 
Ferdinandea cuprea: Öeer3, heelb, Üeer2 
Helophilus hybridus: eerc 
Helophüus penduius: eera, eerc, ond, heeta, heelb 
Helophilus trivittatus: eera 
Lejogaster metallina: heeta 
Melanostoma mellinum: eera, heeta, heelb, Üeer3 
Melanostoma scalare: eerb, heeta, heelb, Üeer3 
Meiangyna eine ta: ond, heeta 
Melangyna lasiophthalma: junb 
Merodon equestris equestris: eerc, ond 
Merodon equestris narcisssi : eerb, eerc 
Microdon eggeri : heelb 
Myathropa florea: wol, eera, eerb, eerc, ond, heelb 
Neoascia meticulosa: mar 
Neoascia podagrica: ond, Üeer3 
Neoascia tenur: besv, eerc, heeta 
Paragus haemorrhous: eerb, eerc, heelb 
Parasyrphus annulatus: eerc, besv, heelb 
Parasyrphus malinellus: heeta 
Parasyrphus punctulatus: eerc, besv, ond, heelb 
Parhelophilus flute io rum : wol, ond, heeta, heelb, 
Üeer2 
Parhelophilus versicolor: heeta, heelb, mar 
Pipiza noctiluca: eerb 
Platycheirus albimanus: eerc 
Platycheirus angustatus: heelb, Ûeer3, öeer2 
Platycheirus elypeatus: eera, Üeer3, heelb, Üeer2 
Platycheirus scutatus: ond, Üeer3 
Pyrophaena rosarum: heeta, heelb 
Rhingia campestris: eera, eerb, eerc, heelb 
Scaeva pyrastri: eerc 
Scaeva selenitica: eerb, heeta, Üeer3 
Sphaerophoria batava: eerc 
Sphaerophora scripta: eerc 
Syritta pipiens: eerc, ond, heeta, wol, mar 
Syrphus nitidifrons: ond 
Syrphus ribesii: wol, eera, eerb, eerc, ond, heeta, 
heelb 
Syrphus torvus: eerc 
Tropidia sei ta: Ôeer3 
Voluceila bombylans: eerb, heeta, Üeer2 
Volucella bombylans plumata: eera, eerb, eerc, 
ond, heeta, heelb 
Volucella bombylans type: eera, ond, heelb 
Volucella pellucens: eerc, heelb, wol 
Xanthandrus comtus: ond 
Xylota abiens: Üeer2 
Xylota segnis: eera, eerb, ond, heeta, heelb 
Xylota sylvarum: Üeer2 

PIPUNCULIDAE (oogkopvliegen) 
Nephrocerus scutellata: heeta 

PSILIDAE (wortelvliegen) 
Chamaepsila rosae: wol 
Psila fimetaria: eerc 

TEPHRITIDAE (bootvliegen) 
Rhacochlaena toxoneura: Üeer2 
Tephritis hyoscyami: Üeer2 

OTITIDAE (prachtvliegen) 
Melieria crassipennis: Üeer2 

PLATYSTOMATIDAE 
Rivellia syngenesiae: Üeer2 

LAUXANIIDAE 
Minettia inusta: eerc 

CYCLORRHAPHA - CALYPTRATAE 
SARCOPHAGIDAE (dambordvliegen) 

Oebelia minuta: eera, Üeer2 
TACHINIDAE (sluipvliegen) 

Blondelia nigripes: ond 
Ernestia laevigata: ond Üeer2 
Ernestia rudis: besv, eerc, heeta 
Gymnosoma nudifrons: eerc heelb 
Lypha dubia: ond 
Macquartia tenebricosa: besv 
Medina luctuosa: besv 
Oswaldia muscaria: eera, eerc, heeta, besv, Üeer2 
Phorocera assimilis: eera 
Phorocera obscura: eera, eerc, heeta, besv 
Phryno vetula: besv, Üeer2 
Phryxe nemea: eerc, ond, Üeer2 
Siphona geniculata: eerc, ond 
Smidtia compensa: besv 
Winthemia variegata: eerc, ond, heelb 
Zophomyia temula: heeta 

Commentaar 
Op zaterdag 31 mei 1997 vielen de vangsten be¬ 

hoorlijk tegen door de harde wind. In de luwte was 
hier en daar nog wel redelijk te vangen. In Eerde zijn 
geen spectaculaire soorten gevangen. Syrphus nitidi¬ 
frons (ten westen van de Wolfskuil) was een van de 
eerste vangsten in Overijssel. 

Zondag 1 juni was het aanmerkelijk beter. Er 
werd in het bos gevangen. Hier was veel meer be¬ 
schutting, waardoor van de wind weinig last meer 
werd ondervonden. Opmerkelijke soorten waren: Mi- 
crodon eggeri, Chrysogaster virescens, Nephrocerus 
scutellata en enige sluipvliegen. 

HYMENOPTERA ACULEATA p.p. - 

angeldragers p.p.: bijen en wespen 

T.M.J. Peeters, W.R.B. Heitmans, V. Lefeber, J. van 
de Nieuwegiessen & J. Smit 

B. van Aartsen en C. J. Zwakhals droegen bij door 
vangsten met malaisevallen. H. Wiering controleerde 
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de opgaven van Andrena synadelpha. 

CHRYSIDIDAE (goudwespen) 
Chrysis ignita s.l.: arb(19, 2o”), Óeer2(l 9), 
Üeer3(69), arb(19, lef) 
Hedychridium ardens: juna( 1 $ ), lemb( 19,1 cf), 
zee(19), oudb(19) 
Tri chrysis cyanea: arb(lcf), arb(2cf), juna(lcf) 

SAPYGIDAE (knotswespen) 
Sapygo clavicornis: arb(29), Üeer3(29), arb(lcf) 

TIPHIIDAE (keverdoders) 
Tiphia minuta: Ôeer3(lcf) 

POMPILIDAE (spinnendoders) 
Anoplius infuscatus: Ûeer2(19), Üeer3(l 9) 
Anoplius nigerrimus: Üeer3(l 9) 
Anoplius viaticus: lemb(3 9 ) 
Arachnospila anceps: juna(lcf) 
Arachnospila spissa: bes2(lcf) 
Auplopus carbonarius: lut(l 9), Üeer3(lcf) 
Episyron ruflpes: juna( 1 cf) 
Priocnemis coriacea: üeerl(29) 
Priocnemisperturbator: bes2(19), üeerl(29), 
Üeer3(19) 
Priocnemis suster ai : Û eer3 (19) 

VESPIDAE (plooivleugelwespen) 
Ancistrocerus nigricornis: Üeer3(l 9 ), arb( 19) 
Ancistrocerus trifasciatus: arb(l 9) 
Dolichovespula saxonica: lemb(29), Üeer2(19), 
zee(19) 
Vespula rufa: juna(29), wol(l 9), üeerl(19) 
Vespula vulgaris: wol(19) 

SPHECIDAE (graafwespen) 
Ammophila sabulosa: lemb( 19 ), oudb(l cf), 
zee(lcf) 
Argogorytes mystaceus: Ûeer2(lcf), Üeer3(59, 
lef) 
Cerceris arenaria: lemb(lcf) 
Cerceris rybyensis: juna( 19) 
Crabro peltarius: bez(lcf), juna(2ef), oudb(lef), 
Üeer3(19), Iut(lcf), oudb(19, lef) 
Crossocerus cetratus: zee(19) 
Crossocerus elongatulus: arb(lcf) 
Crossocerus exiguus: Üeer3(l 9) 
Crossocerus megacephalus: Üeer3(29, lef), 
zee(19) 
Crossocerus nigritus: lut( 19), Û eer 1(19) 
Crossocerus tarsatus: lem( 19 ) 
Crossocerus wesmaeli: oudb(l 9, 2cf) 
Ectemnius cephalotes: Üeer3(l 9) 
Ectemnius continuas: Ûeer3(lcf) 
Lestica subterranea: juna(l cf), oudb( 1 cf) 
Mimumesa dahlbomi: zee(lcf) 
Mimumesa cf. unicolor: Üeer3(lcf) 
Miscophus spurius: juna( 19 ) 
Nysson spinosus: bes2(lcf), Üeer3(2cf), juna(lef), 
bes2(lcf) 
Oxybelus bipunctatus: oudb(2cf) 
Pemphredon inornata: zee( 19) 
Pemphredon lugubris: arb(19) 

Passaloecus eremita: arb(39) 
Passaloecus singularis: Üeer3(lcf), oudb(19) 
Psenulus pallipes: Üeer3(19) 
Rhopalum clavipes: Ûeer2(19), Üeer3(29) 
Rhopalum coarctatum : juna( 19 ), Iemb( 19 ), 
oudb(39, 3cf), Üeer3(19), oudb(lcf) 
Tachysphex nitidus: lemb( 19, 2cf), zee(19), 
lem(lef) 
Tachy sphex pompiliformis: juna(lcf) 
Trypoxylon attenuatum: lemb(29), Û eer 1(19), 
Üeer3(39) 
Trypoxylon figulus s.s.: arb(lcf) 
Trypoxylon cf. medium: Üeer3(lcf), juna(l 9) 

APIDAE (bijen) 
Andrena angustior: juna(2 9 ), arb(lcf) 
Andrena barb dabris: lemb( 19 ), juna( 1 cf) 
Andrena carantonica: juna(ld"), Üeer3(29) 
Andrena cineraria: lem(l 9) 
Andrenafucata: eera(lcf), Üeer2(19, lef), 
juna(2cf), bes2(2(/) 
Andrena haemorrhoa: juna(3 9, lef), Üeer2(lcf), 
Üeer3(lcf), lem(19) 
Andrena he Ivo la: juna(lcf) 
Andrena nigroaenea: Üeer3(19), lem(19) 
Andrena nitida: Ûeer3(l 9) 
Andrena subopaca: arb( 19), lut( 19 ) 
Andrena synadelpha: juna(3 9, 1 cf) 
Bombus campestris: oudb( 19) 
Bombus lucorum: oudb(l 9) 
Bombuspaseuorum: lut(19, 19), Üeer3(29) 
Bombus sylvestris: bez(l 9) 
Bombus terrestris: juna(l 9), lem(l 9) 
Chelostoma florisomne: arb( 19,1 cf), juna( 19), 
arb( 1 cf ) 
Chelostoma rapunculi: Üeer3(lcf) 
Halictus confusus: juna(2 9 ), lemb( 19) 
Halictus tumulorum: juna( 19 ), lut( 19 ), oudb( 19 ) 
Hylaeus hyalinatus: Üeer3(lcf) 
Lasioglossum albipes: juna(2 9 ), lem( 19) 
Lasioglossum calceatum: lem(19) 
Lasioglossum leucopum: juna(l 9) 
Lasioglossum leucozonium: eera(2 9 ), lem(3 9 ) 
Lasioglossum morio: lut( 19) 
Lasioglossum quadrinotatulum: juna(139) 
Lasioglossum sexstrigatum: juna(3 9 ), lem(2 9 ) 
Lasioglossum vil losu lum: arb( 19), lem(l 9) 
Nomada alboguttata: lemb(2 9 ), lem(3 9 ), zee(19) 
Nomada flava: lemb(l 9) 
Nomadaflavoguttata: Üeer3(l 9), arb(l 9), 
eera(1 f) 
Nomada goodeniana: bes2(l 9), arb(l 9), 
woIo(l 9) 
Nomada marshamella: lemb( 19), juna( 1 cf) 
Nomada rufleornis [= />//7z/orJ : juna( 19), arb( 19), 
lem( 19 ) 
Nomada sheppardana: lut(3 9, lef) 
Nomada striata: bes2(lcf) 
Nomada sued ne ta: lemb( 19), lem( 19) 
Osmia rufa: juna(lcf), Üeer3(l 9) 
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Osmia uncinata: juna(3 9 ) 
Sphecodes longulus: lut(lcT) 
Sphecodes marginatus: juna( 1 $ ) 
Sphecodes pellucidus: lemb(5 9 ) 

Commentaar 
Tenminste vier vangsten van vrij zeldzame soor¬ 

ten verdienen enige toelichting. 
Geografisch gezien het meest spectaculair is de 

vangst van Andrena synadelpha in het Junner Koe- 
land, een zandbij die tot op heden alleen bekend is 
uit Limburg, enkele plekken in Noord-Brabant en de 
omgeving van Nijmegen Arnhem. 

De Bosmetselbij (Osmia uncinata) is een polylec- 
tische soort (verzamelt pollen op verschillende soor¬ 
ten planten). Ze verzamelde in het Junner Koeland 
stuifmeel op Hondsdraf (Glechoma hederaced) op 
open plekken in naaldbos en langs de bosrand. Voor 
zover bekend nestelt deze metselbij in de schors van 
Grove dennen (Bouwman, 1922). De soort is nauw 
verwant aan Osmia pahetina. 

Het zwarte graafwespje Miscophus spurius werd 
gevangen op het stuifzandje van het Junner Koeland. 
Ze nestelt in het zand en jaagt op kleine spinnen 
(,Steatoda, Erigone en Thehdion), waarvan ze 6-11 
stuks per broedcel vangt, verlamt en naar het nest 
draagt. Een van de spinnen wordt van één ei voor¬ 
zien, waarna de broedcel wordt afgesloten (Adlerz in 
Bouwman, 1928). Er is verder weinig bekend van de 
biologie van deze zeldzame en moeilijk te bestuderen 
soort, evenals van het merendeel van de vier andere 
Miscophus-soorten in ons land. Miscophus spurius 
komt voor in de duinen en op de zandgronden maar 
is zeldzaam. Door haar klein formaat (4-6 mm) en 
snelle voortbeweging kan de soort echter gemakke¬ 
lijk over het hoofd worden gezien. 

Van het zwarte graafwespje Mimumesa dahlbomi 
zijn tot op heden slechts een tiental vindplaatsen be¬ 
kend. Haar verspreiding is vrijwel beperkt tot de 
zandgronden in het noordoosten van ons land. De 
soort nestelt in dood hout (takken, stronken, hekpa- 
len) en proviandeert haar nesten met kleine cicaden 
(Delphacidae). Per broedcel kunnen wel 38 cicaden 
worden aangetroffen die het dieet vormen van de lar¬ 
ven van de graafwesp (Lomholdt, 1975). 

Literatuur 
Bouwman. B.E., 1922. Onze metselbijen (Osmia). — De Levende 

Natuur, 27: 86=93. 
Bouwman, B.E., 1928. De graafwespen van Nederland. — De Le¬ 

vende Natuur, 33: 24-31. 
Lomholdt, O., 1975. The Sphecidae (Hymenoptera) of Fennoscan- 

dia and Denmark. — Fauna Entomologica Scandinavia 4(1): 1- 
224. 

HYMENOPTERA ACULEATA p.p. - 
angeldragers p.p.: mieren 

P. Boer, G. Vierbergen & J. Smit 

FORMICIDAE (mieren) 
Formica exsecta: bes2(15 kolonies), meij(2 kolo¬ 
nies), sah(2 9 ) 
Formica fusca: dod(l9), üeerl(79), dodb( 1 kolo¬ 
nie), dod(l kolonie), arb2(l kolonie), juna/b(ver- 
schillende kolonies), juno(enkele kolonies), wolg 
(vele 7 ), beb(verschillende kolonies), bes2(ver- 
schillende kolonies), meij(vele kolonies), eaca 
(verschillende kolonies), sah(2 ? ) 
Formicapolyetena: dodb(l 9), Obeez(l 9) 
Formica pratensis: bes2(l kolonie) 
Formica pressi labris: bes2(l kolonie) 
Formica rufa: meij(3 kolonies), Obeen(l?) 
Formica sanguinea\ junb(l 9), juno(enkele kolo¬ 
nies), junz(l kolonie), juna/b(verschillende kolo¬ 
nies), bes2(>10 kolonies), meij(verschillende kolo¬ 
nies), sah(19), lem(19) 
Formica truncorum: juna/b(l kolonie), bes2(6 ko¬ 
lonies), sah(l9) 
Lasius flavus: junz(tientallen kolonies), arb2(l ko¬ 
lonie), juna/b(enkele kolonies), bes2(4 grote kolo¬ 
nies) 
Lasius fuliginosus: ond(l9), arb(l kolonie), wolg 
(1 kolonie), gie(l kolonie), bes2(l kolonie), meij(l 
kolonie), Obeen( 19) 
Lasius niger: arr(l9), junb(l9), ond(l kolonie), 
junz(2 kolonies), arb2(4 kolonies), juna/b( 1 kolo¬ 
nie), bes2(l kolonie), meij(l kolonie) 
Lasius platythorax: dod(l kolonie), juno(l kolo¬ 
nie), junz(l kolonie), dodb(l kolonie), dodb(l ko¬ 
lonie), wolg(l kolonie), beb(l kolonie), bes2(5 ko¬ 
lonies), meij(l kolonie) 
Leptothorax acervorum: juno(2 9 ), dod(enkele 9 ), 
bes2(2 9 ) 
Leptothorax muscorum: dod( 19) 
Leptothorax nylandri: Obeez( 19, 19) 
Myrmica rubra: dod(l kolonie), wol(29), junz(en- 
kele kolonies), dodb(l kolonie), dod(l kolonie), 
juna/b(2 kolonies)8 8, beb(2 kolonies), sah(19) 
Myrmica ruginodis: wol(l9), ond(19, 19), junz(l 
kolonie), dodb(2 kolonies), dod( 1 kolonie), beb( 1 
kolonie) 
Myrmica sabuleti: arr(39), juna/b(29) 
Myrmica scabrinodis: junz(2 9 ), dod(enkele 9), 
arb2(2 kolonies), sah(19) 
Myrmica schenkt juna/b(l kolonie) 
Tetramorium caespitum: juna/b(vele kolonies), 
bes2(vele kolonies), eaca(verschillende kolonies), 
sah(l 9), lem(19) 

Commentaar 
Vooral op natte, weinig gestoorde plaatsen bleken 

minder algemene mierensoorten voor te komen. In 
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het zeer natte 'Dode Ven' werd een enkele werkster 
van Leptothorax muscorum en een nest van Lasius 
platythorax in een rottende boomstronk gevonden. 
Lasius platythorax is een door Seifert (1991) be¬ 
schreven soort, die door Boer (1997) voor Nederland 
gemeld is. Vermoedelijk is deze zeer op Lasius niger 
gelijkende soort algemeen in Nederland. 

Literatuur 
Boer, P., 1997. De ecologie van de mieren in de duinen van Ber¬ 

gen NH. Verslag NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Hol- 
land. 44 pp. 

Seifert, B„ 1991. Lasius platythorax n. sp., a widespread sibling 
species of Lasius niger. Entomologia Generalis, Stuttgart 16: 
69-81. 

HYMENOPTERA PARASITICA - 
sluipwespen 

C. J. Zwakhals & B. van Aartsen 

ICHNEUMONIDAE 
PIMPLINAE 

Dolichomitus imperator. üeerl(l 9) 
Dolichomitus mesocentrus: Üeer2(l 9) 
Dolichomitus agnoscendus: Üeer2(l 9) 
Liotryphon punctulatus: Üeer3(lcf), eera(29) 
Endromopoda detrita: Üeer2(29) 
Scambus nigricans: Ûeer2(3 9) 
Tromatobia oculatoria: üeerl(19) 
Tromatobia ovivora: üeerl(19) 
Schizopyga circulator: ûeer2(lo’') 
Itoplectis maculator: ûeerl(29), Üeer2(19) 
Pimpla hypochondriaca: üeerl(7d", 19), 
üeer2(5o\ 3 9), Üeer3(19) 
Pimpla jlavicoxis: ûeerl(lcf), Üeer2(ld\ 39) 
Pimpla conmixta: üeerl(13cf, 109), üeer2(3o’', 
39), üeer3(lo") 
Pimpla contemplator: Ûeer 1(117cf, 669), 
Üeer2(78d\ 379), üeer3(8o\ 149), eera(lcr-) 
Apechtis compandor: Ûeer2(29) 
Apechtis quadridentata: Üeer2(l 9) 
Deuteroxorides elevator: Û eer 1 ( 1 o", 19 ) 
Podoschistus scute Har is: Û eer 1 (2 9 ), Û eer2( 19), 
Üeer3(29) 
Rhyssa persuasoria: Üeer3(ld") 

ACAEN1TINAE 

Coleocentrus excitator: Ûeer2(19), Üeer3(19), 
eera(19) 

DIPLAZONTINAE 
Diplazon pectoratorius: Û eer 1(19) 
Diplazon laetatorius: ôeerl(49), Üeer2(19) 
Diplazon scutatorius: Ûeer1(19) 
Diplazon tetragonus: ûeerl(69), Üeer2(39) 
Syrphophilus tricinctorius: Óeer2(lcf) 
Syrphoctonus tarsatorius: Û eer 1 (4 9 ), Û eer2(2 9 ), 
Üeer3(19) 
Syrphoctonusfissorius: Ûeer 1(19) 

Syrphoctonuspallipes: ûeerl(19), Üeer2(19) 
Sussaba flavipes: eera(lo") 

Commentaar 
Van de 19 Pimplinae-soorten zijn er 7 (de Doli¬ 

chomitus-, Liotryphon-, Deuteroxorides-, Podoschis¬ 
tus- en Rhyssa-soorten) die houtbewonende insecten¬ 
larven parasiteren. Die larven zijn daarbij vaak aan¬ 
gewezen op dood of minder vitaal hout en dood hout 
is op het landgoed Eerde inderdaad volop aanwezig. 

Opvallend is verder het gigantische aantal exem¬ 
plaren van Pimpla contemplator, dit hangt waar¬ 
schijnlijk samen met het zeer talrijk optreden van 
een gastheer: de wintervlinder (Operopthera bruma- 
ta) op de plaatselijke eiken. 

Vermoedelijk eveneens samenhangend met de 
aanwezigheid van dood hout is de verrassende vondst 
van wel 3 exemplaren van Coleocentrus excitator, 
een zeer weinig verzamelde soort waarvan de levens¬ 
wijze nog steeds niet bekend is (Zwakhals, 1989). 

Literatuur 
Zwakhals, C.J., 1989. De Nederlandse Acaenitinae en de gastheer 

van Acaenitus dubitator (Hymenoptera: Ichneumonidae). — 
Ent. Ber., Amst. 49(2): 21-25. 

COLEOPTERA - kevers 

J.G.M. Guppen, O. Vorst, Th. Heijerman, M.B.P. 
Drost, C. van de Sande, J. Huijbregts, H.T. Edzes, 
J.J.A. Blommaart, A.P. J.A. Teunissen, S.C. Lange- 
veld, K. van den Berg, L.H. Fliervoet, A.J.A. Heet- 
man & J. Krikken 

De volgorde van de families en de soorten is zo 
veel mogelijk gebaseerd op Brakman (1966), de 
naamgeving op Lucht (1987), Lohse & Lucht (1989, 
1992), Drost et al. (1992), Beenen & Winkelman 
(1993) en Heijerman (1993). 

Door Brakman (1966) worden 3830 soorten ke¬ 
vers uit Nederland gemeld, waarvan 1768 soorten 
(46%) uit Overijssel. De onderstaande lijst vermeldt 
801 taxa (±21% van de Nederlandse soorten), waar¬ 
van 148 soorten door Brakman (1966) niet voor 
Overijssel genoemd worden (taxa, waarvan de deter¬ 
minatie niet zeker is (cf of sp. in de lijst) zijn hierbij 
niet beschouwd). Deze nieuwe soorten worden in de 
lijst voorafgegaan door ° of door een cijfer. De cijfers 
verwijzen naar latere publicaties waarin de soorten 
uit Overijssel worden gemeld, of naar persoonlijke 
waarnemingen: 1: Vorst, 1995; 2: Guppen, 1993; 3: 
Guppen, 1986; 4: Huijbregts, 1982; 5: Van Berge He¬ 
negouwen, 1986; 6: Turin et al., 1977; 7: Drost et al., 
1992; 8: Heijerman & Van den Berg, 1995; 9: Van 
Stuivenberg, 1997; 10: Van Berge Henegouwen, 

1985; 11: Sterrenburg, 1992; 12: Vorst, 1997; 13: 
Vallenduuk, 1987; 14: De Groot, 1981; ": persoon¬ 
lijke waarnemingen O. Vorst, J. Guppen of Th. Heij- 
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erman. De met ° gemerkte soorten zijn., voor zover 
bekend, nog niet eerder in de provincie Overijssel 
verzameld; de met een 99 gemerkte soorten zijn, voor 
zover bekend, wel na 1966 in Overijssel verzameld, 
maar nog niet gepubliceerd. Het totaal aantal "niet 
gepubliceerde" en "nieuwe" soorten voor de provin¬ 
cie bedraagt 125, waarvan 81, voor zover bekend, 
nog niet eerder in Overijssel waren verzameld. Bo¬ 
vengenoemde aantallen "nieuwe" soorten maken 
duidelijk dat de Brakman lijst voor Overijssel zeker 

niet volledig te noemen is. 

CARABIDAE (loopkevers) 
Cicindela hybrida: jbel, juna 
Cicindela campestris: Oarc, arr, juna, lemz 
Carabus purpurascens: arr 
Carabus problematicus: Oarc, eacd 
Carabus granulatus: arr 
Carabus nemoraiis: Oarc, Obeen, eaca, juna 
Calosoma inquisitor: eacd, Üeer3. Eén exemplaar 
van de kleine poppenrover liep versufd op een pad 
in eikenbos, één ander exemplaar viel spontaan uit 
een boom op het fietspad; daarnaast één exem¬ 
plaar in een malaiseval. 
Leistus spinibarbis: eaca 
Leistus terminatus: eaca 
Nebria brevicollis: arr, eaca, wol 
Notiophiius substriatus: arr 
Notiophilus biguttatus: Oarc, eaca 
Elaphrus cupreus: arr, esoa, esob, juna, wolw 
Elaphrus riparius: arr, esoa, esob, juna 
Clivina fossor: arr, esoa, esob, wolw 
Clévina coüaris: esoa, esob 
Dyschirius thoracicus: arr, esob 
Dyschirius aeneus: arr, eacb, esob 

6 Dyschirius luedersi: arr, eacb, esob 
Dyschirius globosus: arr, Obeez, eaca, eacb, eacd, 
juna 
Omophron limbatum: esob, juna 
Bembidion lampros: eacb 
Bembidion properans: esoa, esob, juna, reg 
Bembidion varium: esob 
Bembidion obliquum: arr, eaca, eacb 
Bembidion bruxellense: esob 
Bembidion tetracolum: arr, esoa, esob 
Bembidion femoraïum: arr 
Bembidion quadrimaculatum: esob 
Bembidion doris: arr, eacb, eacd 
Bembidion articuiatum: esob 
Bembidion mannerheimi: eaca 
Tréchus obtusus: arr 

6 Oodes helopioides: arr 
° Badister unipustulatus: eaca 

Badister peltatus: arr 
° Badister anomalus: eaca 

Harpaius quadripunctatus: Oarc 
Harpalus rufipalpis: arr, Obeez 
Stenoiophus teutonus: esob 
Stenolophus mixtus: arr, eacb, eacd, esoa, esob, 

juna, wolw 
Acupaipus meridianus: arr, esob 
Acupalpus parvulus: arr, eacb, eacd Juna 
Acupaipus dubius: arr, eacb 
Acupalpus exiguus: arr, eacd 
Bradycellus harpalinus: arr, eacb, eacd 
Trichocellus placidus: arr, Obeez, eacd, wolw 
Amara plebeja: Obeez, eaca, eacd 
Amara similata: esob, reg, wol 
Amara communis: Obeez 
Amara lunicollis: Obeez 
Amara aenea: arr, Obeez, eaca, esob, reg 
Amara s prêta: eaca, reg 
Amara apricaria: wol 
Poecilus lepidus: Oarc, jbel 
Poecilus cupreus: wol 
Poecilus versicolor: Oarc, Obeez 
Pterostichus oblongopunctatus: Oarc, Obeen, 
juna, wolw 
Pterostichus niger: arr, eaca 

99 Pterostichus rhaeticus: arr, eacd, wolw 
Pterostichus nigrita: arr, juna 
Pterostichus minor: arr, eaca, eacd, wolw 
Pterostichus strenuus: arr, wolw 
Pterostichus diligens: arr, Obeen, eaca, wolw 
A box parallelepipedus: Oarc 
Calathus fuscipes: arr 
Calathus ambiguus: jbel 
Calathus melanocephalus: arr 
Calathus rotundicollis: Oarc 
Agonum sexpunctatum: arr, eacb 
Agonum marginatum: arr, eacb, esob, juna 
Agonum versutum: arr, eacb, eacd 
Agonum viduum: arr, eaca, eacd, esoa, esob, juna 
Agonum moestum: arr, eaca, esob 
Agonum micans: arr 
Agonum piceum: eacb, wolw 
Agonum gracile: arr, eacb, eacd, wol 
Agonum fuliginosum: arr, eaca, eacb, eacd, wolw 
Agonum pelidnum: arr, eacd 
Platynus albipes: arr 
Platynus obscurus: arr, eaca, eacd, wolw 

6 Demetrias imperialis: arr 
6 Dromius linearis: lemz 

Dromius quadrimaculatus: arr, juna, wol 
Dromius spilotus: arr, reg 
Syntomus truncatellus: Obeez 
Syntomus foveatus: arr, jbel 

6 Odacantha melanura: arr 
HALIPLIDAE (watertreders) 
99 Peltodytes caesus: arr, eaca21, esob 

Haliplus ruficollis: arr, eaca21, eacb27 
99 Haliplus heydeni: arr 

Haliplus fluviatilis: arr, esoa, esob 
Haliplus immaculatus: arr, eacb27, esoa, esob 

99 Haliplus laminatus: arr 
Haliplus fulvus: arr. Er zijn weinig recente vind¬ 
plaatsen van H. fulvus. 
Haliplus flavicoliis: esob 
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NOTERIDAE 
Noterus crassicornis: arr, esoa, esob 

DYTISCIDAE (waterroofkevers) 
Laccophilus minutus: arr, eacall, eacb25, eacb27, 
esob 
Laccophilus hyalinus: arr, esoa, esob 
Hyphydrus ovatus: arr, eacb25, esoa, esob 
Bidessus unistriatus: eacb27, eacd 
Coelambus impressopunctatus: arr, eaca21, 
eacb25 
Hygrotus versicolor, esoa, esob 

99 Hygrotus inaequalis: arr, eaca21, eacb27, esob 
99 Hygrotus decoratus: arr, eacb25, eacb27, eacd 

Suphrodytes dorsalis: arr, eaca21 
99 Hydroporus scale si anus', arr 

Hydroporus angustatus: arr, eaca21, eacb25, eacd, 
wolw 
Hydroporus neglectus: eacb25, wol, wolw 
Hydroporus umbrosus: arr, eacb25, eacb27, eacd 
Hydroporus tristis: arr, eaca21, eacb25, eacb27, 
eacd 
Hydroporus gyllenhalii: arr, eacb25, eacb27, eacd, 

wol, wolw 
Hydroporus palustris: arr, eaca21, eacb27, eacc 
Hydroporus incognitus: wol, wolw 
Hydroporus striola: eaca21 
Hydroporus erythrocephalus: arr, eacb25, eacb27, 
eacd 
Hydroporus obscurus: eacd 
Hydroporus planus: arr, eaca21, eacb25, eacc, 
eacd 
Hydroporuspubescens: arr, eaca21, eacb25, 
eacb27, eacd 
Hydroporus memnonius: arr, eaca21, eacc 
Graptodytes pictus: eacb27, esoa, esob 
Agabus neglectus: eacc. Voornamelijk bekend uit 
de Achterhoek en Twente. Eén d" in een bos¬ 
greppel met kwel. 
Agabus chalconatus: eaca21, eacc 
Agabus montanus: eaca21, eacb25 
Agabus bipustulatus: arr, eaca21, eacb25, eacb27, 
eacc, eacd 
Agabus sturmii: arr, eaca21, eacb27, wol 
Agabus uliginosus: eaca21, eacd, wol, wolw 
Agabus unguicularis: arr 
Agabus undulatus: arr, eaca21 
Agabus labiatus: arr, eacb25, eacb27, eacd 
Copelatus haemorrhoidalis: arr, eacb25, eacb27 
Platambus maculatus: arr, esob. Vrij zeldzaam in 
Nederland. Alle exemplaren uit de benedenloop 
van de Regge en de Vecht. 
llybius ater: arr, eaca21 
Ilybius/uliginosus: eaca21 

99 llybius subaeneus: arr, eacb25 
llybius aenescens: eaca21 
Nartus grapii: arr 
Rhantus suturalis: eaca21 
Rhantus suturellus: eacd 
Rhantus exsoletus: arr, eaca21, eacb27 

Colymbetes fuscus: arr, eaca21, eacc 
Acilius sulcatus: arr 
Acilius canaliculatus: arr, eacb25 
Dytiscus marginalis: arr 

GYRINIDAE (schrijvertjes) 
Gyrinus substriatus: eaca 

HYDRAENIDAE 
2 Hvdraena britteni: arr 
HELOPHORIDAE 
7 Helophorus aequalis: arr, eaca21, eacb25, eacb27, 

eacc, esob, wolw 
Helophorus nubilus: esob 
Helophorus an>ernicus: esoa, esob. Zeldzame 
soort in Nederland van de oevers van kleine rivie¬ 
ren. Alle exemplaren van de benedenloop van de 
genormaliseerde Regge. 
Helophorus brevipalpis: arr, eaca21, esob 
Helophorus flavipes: eacc 

i4 Helophorus obscurus: eaca21, eacb27 
h Helophorus minutus: arr, esob 
99 Helophorus strigifrons: arr 
HYDROCHIDAE 

Hydrochus carinatus: arr, eaca21 
99 Hydrochus brevis: arr 

Hydrochus angustatus: arr 
SPERCHEIDAE 
99 Spercheus emarginatus: arr 
HYDROPHILIDAE (spinnende watertorren) 

Coelostoma orbiculare: arr, esob 
Sphaeridium bipustulatum: Obeen 

99 Sphaeridium lunatum: arr, Obeez 
4 Cercyon ustulatus: arr, esob 

Cercyon impressus: Oarc, aren, Obeen 
Cercyon melanocephalus: Oarc, aren, arr 
Cercyon marinus: arr 
Cercyon bifenestratus: esoa 
Cercyon lateralis: Oarc, arr, Obeen, eaca 
Cercyon pygmaeus: Oarc, arr 
Cercyon quisquilius: arr 
Cercyon tristis: esob 
Cercyon convexiusculus: arr, eaca21, eacb25, eacc 

4 Cercyon sternalis: arr, eaca21, esob 
Megasternum obscurum: arr 
Cryptopleurum minutum: Oarc 

° Cryptopleurum crenatum: arr 
Hydrobius fuscipes: arr, eaca21, eacb25, eacb27, 
eacc, eacd 
Anacaena globulus: arr, eaca21, eacb25, eacc, 
esob 
Anacaena limbata: arr, eaca21, eacc, esoa, esob, 
wol, wolw 

s Anacaena lutescens: arr, eaca21, eacb25, eacb27, 
eacc, eacd, esoa, esob, wolw 
Laccobius minutus: arr, eaca21, esoa, esob 
Laccobius bipunctatus: arr, esob 

3 Helochares punctatus: arr, eacb25, eacb27, eacd, 
wol 

99 Enochrus ochropterus: arr 
Enochrus quadripunctatus: arr, eaca21 
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Enochrus testaceus: arr, eacd 
Enochrus affmis: arr, eaca21, eacb25, eacd 

io Enochrus coarctatus: arr, eacb25, eacd, wolw 
Cymbiodyta marginella: arr, eaca21 
Chaetarïhria seminuium: esoa, esob 
Hydrochara caraboides: arr, eaca21 

99 Berosus signoticoliis: arr, eaca21, eacb25, eacb27, 
eacd 
Berosus luridus: eacb25 

SILPHÎDAE (aaskevers) 
Necrophorus humator: Oarc, Obeen, Obeez 
Necrophorus vespilloides: Oarc, Obeen, Obeez 
Necrophorus vespiiio: Oarc, Obeen, Obeez, 
ûeerl 
Thanatophilm rugosus: Oarc, Obeen, Obeez 
Thanatophiius sinuatus: Oarc, Obeen, Obeez, 
eaca 
Oeceoptoma thoracica: Oarc, Obeen, eacc 
Blitophaga opaca: eacc 

° Xylodrepa quadripunctata: arr, besv, eaca, ûeerl, 
eera, esob. Opvallend groot aantal waarnemingen 
van deze in bomen op harige rupsen jagende aas¬ 
kever. De soort lijkt de laatste jaren weer in aan- 
tallen toe te nemen. 
Siipha tristis: arr, Obeez 
Phosphuga atrata: Obeen, wol 

CHOLEVIDAE 
Ptomaphogus médius: Obeen 
Nargus velox: Obeen, wolw 
Sciodrepoides watsoni: Oarc, Obeen, Obeez, 
ûeerl, Ûeer3 
Sciodrepoides fumatus: Oarc, Obeen, Obeez, 
eaca 
Catops subfuscus: Oarc, Obeen 
Catops coracinus: Oarc 

° Catops kirbyi: Obeen 
Catops chrysomehides: Obeen, Obeez 
Catops nigrita: Oarc, Obeen, Obeez 

° Catops westi: Oarc, Obeen 
LEIODIDÂE 

Anisotoma humeraiis: ûeerl 
° Amphicyliis globus: Oarc 

Agathidium iaevigatum: Oarc, eaca 
Agathidium rotundatum: eaca 

CLÀMBIDAE 
Clambus armadillo: esob 

SCYDMAENIDAE 
i2 Euthia plicata: eaca 
i2 Neuraphes elongatulus: wolw 

Stenichnus scuteiiaris: eaca, esoa, wolw 
Stenichnus collaris: wolw 
Eucomus hirticollis: arr, eaca, wolw 

CORYLOPHIDÂE 
Orthoperus sp. : eaca 

PTILÏIDÂE 
99 Ptenidium fuscicorne: arr, esob 
0 Ptenidium pusiüum: arr 

Ptenidium nitidum: arr, eaca 
Ptéliolum fuscum: eaca 

Acrotrichis atomaréa: wolw 
99 Acrotrichis sitkaensis: arr, esob. Door Jansen & 

Van Heijnsbergen (1986) voor het eerst uit Neder¬ 
land gemeld uit Naarden en Bussum. Algemene 
soort van oevers, o.a. gemeld van de zomerverga¬ 
deringen te Vierhouten en Terschelling (Guppen 
et al, 1996, 1997). 

° Acrotrichis henriet: arr. Voor het eerst uit Neder¬ 
land gemeld door Jansen & Van Heijnsbergen 
(1986) van de oever van een vijver te Bussum. 
Nadien vrij vaak verzameld, o.a. ook op Terschel¬ 
ling (Guppen et al., 1997). 
Acrotrichis intermedia: eaca, wolw 

° Acrotrichis silvatica: Oarc, eaca. Voor het eerst 
uit Nederland gemeld uit potvallen met vis bij het 
Naardermeer (Vorst & Guppen, 1996). Nadien 
ook verzameld in potvallen op de Elspeetsche Hei¬ 
de tijdens de zomervergadering te Vierhouten 
(Guppen et al., 1996). 

° Acrotrichis brevipennis: arr 
° Acrotrichis cognata: eaca. Door Jansen & Van 

Heijnsbergen (1986) voor het eerst uit Nederland 
gemeld uit een hoop hooi en rotte honingzwam- 
men te Bussum. Nadien ook verzameld in potval- 
len op de Elspeetsche Heide (Guppen et al., 1996). 
Acrotrichis dispar: arr, eaca 

SCAPHIBIIDAE 
Scaphidium quadri macu lat um : arr 
Scaphisoma agaricinum: arr, eaca 

STAPHYLÏNIDAE (kortsdiildkevers) 
Phloeochara subtilissima: arr, eaca 

° Protei nus atomarius: Oarc 
Eusphalerum torquatum: lemz 
Eusphalerum minutus: arr 
Phyllodrepa floralis: lemz 

° Phyllodrepa ioptera: eaca 
Omalium rivulare: Obeen 
Lesteva sicula heeri: arr 
Carpelimus rivularis: esob 
Carpelimus subtilicornis: esob 
Carpelimus subtilis: esob 
Anotylus rugosus: arr, esoa, esob 
Anotylus sculpturatus: Oarc, aren, arr, Obeen, 
Obeez 
Oxytelus piceus: juna 
Platystethus arenarius: esoa 
Bledius pallipes: esob 
Oxyporus rufus: Üeer3 
Stenus comma: arr, esob 
Stemm juno: arr, esoa, esob 
Stenus bimacuiatus: arr, esob 
Stenus hoops: arr, eaca, esoa, esob 

9 Stenus incrassatus: arr 
Stenus melanarius: arr, eacb 
Stenus canaliculatus: esob 
Stenus nitens: arr 
Stenus laiifrons: arr, eacb, eacd, wol 
Stenus cicindeloides: arr, eaca, eacb, esob 

9 Stems fornicatus: arr, eacb 
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Stenus binotatus: arr 
Stenus nitidiusculus: arr 
Stenus bifoveolatus: arr, eacb, wol, wolw 
Stenus impressus: wolw 
Euaesthetus ruficapillus: arr 

° A stenus immaculatus: esoa 
Rugilus rufipes: Oarc, eaca, eacd, wolw 

° Medon piceus: Obeen, eaca 
Lathrobium terminatum: arr, eacd 
La throb ium elongatum: eacd, wolw 
Lathrobium fulvipenne: arr, esoa, esob 
Lathrobium brunnipes: arr, eacd, wolw 
Lathrobium fovulum: esob, wolw 
Leptacinus formicetorum: eaca 
Xantholinus linearis: arr 
Xantholinus longiventris: eacc 
Othius punctulatus: Obeen 
Erichsonius cinerascens: arr, eacd 
Philonthus splendens: Oarc, arr, Obeen 
Philonthus laminatus: eacc 
Philonthus politus: eaca 
Philonthus succicola: Oarc, Obeen 
Philonthus tenuicornis: eacc 
Philonthus atratus: esoa 
Philonthus sanguinolentus: arr 
Philonthus decorus: wolw 
Philonthus cognatus: eacc 
Philonthus carbonarius: Üeer3 
Philonthus varions: Oarc, Obeen 

° Philonthus alpinus: arr. Voor het eerst uit Neder¬ 
land gemeld door Vorst (1992) uit Baam, Amster¬ 
damse Waterleidingduinen, Lexmond en Valken¬ 
burg. Mogelijk niet zeldzaam. 
Philonthusfimetarius: Oarc, Obeen 
Philonthus cf sordidus: eaca 

° Philonthus corvinus: arr 
Philonthus quisquilarius: esoa 
Philonthus nigrita: arr, eacd 
Philonthus micans: arr 
Philonthus rubripennis: esob 
Philonthus marginatus: Oarc, Obeen 
Gabrius splendidulus: eaca 
Gabrius trossulus: arr, wolw 
Ontholestes murinus: arr, Obeez 
Creophilus maxillosus: eaca 
Quedius cffuliginosus: arr 
Quedius molochinus: Obeez 
Quedius fumatus: wolw 
Mycetoporus lepidus: Oarc, eacc 

° Mycetoporus punctus: Üeer3 
Mycetoporus splendidus: wolw 
Sepedophilus testaceus: arr, eaca 

° Sepedophilus marshami: Obeen. Vrij algemene 
soort die voor het eerst uit Nederland gemeld werd 
door Berger & Poot (1970). 
Tachyporus obtusus: eacc 
Tachyporus solutus: eaca, eacb, eacc, esoa 
Tachyporus chrysomelinus: eacd, Üeer3 

h Tachyporus dispar: esoa 

Tachyporus transver salis: arr 
° Tachinus lignorum: arr, esoa, juna 
° Tachinus proximus: Oarc 

Tachinus humeralis: Oarc, Obeen 
Tachinus pallipes: Oarc 
Tachinus signatus: Oarc, aren, arr, eacc 
Tachinus laticollis: Oarc, aren 
Tachinus marginellus: Oarc, Obeen 
Tachinus corticinus: esob 
Cypha sp. : arr 

99 De in opsis er osa: arr 
Gymnusa brevicollis: eacd 
Myllaena dubia: arr 
Myllaena intermedia: arr 

99 Myllaena gracilis: wolw 
Myllaena minuta: arr, wolw 
O ligota pusillima: esob 
Hygronoma dimidiata: arr, wol 

° Gyrophaena strictula: eaca 
A utalia rivularis: eaca 
Gnypeta carbonaria: arr 
Amischa analis: eacb, esob 

99 Amischa soror: arr 
Geostiba circellaris: eaca, wolw 
Dinaraea aequata: eacd 
Pachnida nigella: arr 
Acrotona pygmaea: arr 
A the ta harwoodi : eaca 
A the ta crassicornis: eaca 
Atheta graminicola: arr 
A the ta atramentaria: arr 

° Atheta macrocera: arr 
° Atheta canescens: eaca 
° Atheta sordidula: arr, esoa 

Atheta celata: arr 
Atheta fungi: arr, eacb, eacd, esoa, wolw 
Drusilla canaliculata: Obeez 

° Zyras funestus: Obeez 
Tinotus morion : Obeen 

0 Phloeopora corticalis: wol 
Calodera riparia: eacd 

° Dinar da hagensii: eaca 
° Meotica pollens: esob 
99 Deubelia picina: arr 
99 Ocyusa maura: arr 
° Hygropora cunctans: eacd 

Oxypoda sp.: Oarc 
Oxypoda elongatula: arr, eacd, wolw 

° Oxypoda procerula: arr 
Aleochara curtula: Oarc, Obeen, Obeez, eaca 
Aleochara intricata: eaca 

PSELAPHIDAE 
Bibloplectus ambiguus: arr 
Brachygluta fossulata: wolw 

1 Rybaxis longicornis: arr 
1 Bryaxis bulb if er: arr 

Pselaphus heisei: Obeez 
HISTERIDAE (spiegelkevers) 

Saprinus semistriatus: Oarc, Obeen, Obeez, eaca 
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Saprinus subnitescens: Obeez. Zeldzame soort. 
Saprinus aeneus: Oarc, Obeen, Obeez, eaca 
Gnathoncus nannetensis: Obeen 

i3 Dendrophilus pygmaeus: eaca. De algemeenste 
mierengast binnen deze familie (Vallenduuk, 
1987) werd aangetroffen in een nest van Formica 
exsecta. 

99 Paromalus flavicornis: arr, wol 
Hister unicolor. Oarc, arr, Obeen 

99 Hister bissexstriatus: juna 
Margarinotus striola: Oarc, Obeen, eaca 
Margarinorus merdarius: Obeen, eaca 
Margarinotus brunneus: Oarc, eaca 

99 Margarinotus purpurascens: eaca 
99 Margarinotus ventralis: Oarc, arr, Obeen, eaca 

Margarinotus carbonarius: arr, Obeez 
° Hetaerius ferrugineus: eaca. Ook de zeldzaamste 

mierengast werd verzameld in een nest van For¬ 
mica exsecta. De soort is voornamelijk bekend 
van Limburg, de Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug 
en het Gooi (Vallenduuk, 1987). 

CANTHARIDAE (soldaatjes) 
Cantharis fusca: arr, eaca, eacd, Üeer3 
Cantharis obscura: arr, eacd, ûeerl, Ûeer3 
Cantharis nigricans: arr, eacc, Üeer3, esoa 
Cantharis pellucida: eaca, eacc, Üeer3, esoa 
Cantharis livida: arr, eaca, eacd, ûeerl, Ûeer3 
Cantharis decipiens: arr, eacc, eacd, Üeer3, esoa 
Rhagonycha testacea: esoa 
Rhagonycha limbata: arr, eacd, Üeer3, esoa, juna 
Rhagonycha lignosa: arr, eaca, eacc, Üeer3, eng, 
lem 

° Rhagonycha gallica: eacc, Üeer3, esob. Deze 
soort wordt door Dahlgren (1979) zonder nadere 
aanduiding uit Nederland gemeld. Tijdens de zo¬ 
mervergadering 1994 verzameld in de Malpie- 
beemden (Guppen et al., 1995). 
Malthodes pumilis: arr 

MALACHIIDAE 
Malachius aeneus: eaca, eacd, eera 
Malachius bipustulatus: arr, eaca, eacc, eacd, 
ûeerl, Ûeer3, esoa, esob 
Cordylepherus viridis: eacd 

0 Cerapheles terminatus: juna 
° Anthocomus cocci neus: wol 
MELYRIDAE (bastaardweekschilden) 

Dasytes niger: eacd, reg 
99 Dasytes caeruleus: eaca, eacc 

Dasytes aerosus: arr, juna, reg 
Dasytes plumbeus: arr, eaca, eacc, eacd, reg 
Dolichosoma lineare: juna 

CLERIDAE 
° Necrobia violacea: eaca 
ELATERIDAE (kniptorren) 

Agrypnus murina: arr, esoa, juna, lemn, reg 
Ampedus sanguineus: arr, been, eaca, eacc 
Ampedus pomonae: arr 
Ampedus pomorum: dod, eaca, eacc, Üeer3 
Ampedus balteatus: arr, eacc, eng, esob 

Dicronychus cinereus: eaca, eacd,ûeerl, eng, 
juna, lemz, reg 
Melanotus rufipes: eaca, Üeer3, lem, wol 
Cidnopus pilosus: juna 
Cidnopus aeruginosus: eng 
Cidnopus minutus: esoa, reg 
Hemicrepidius niger: arr, eera, juna, reg 
Athous haemorrhoidalis: arr, eaca, eacc, eacd, 
ûeerl, eng, esoa, esob, juna, lem, reg 
Athous subfuscus: Oarc, arr, eaca, eacc, eacd, 
Üeer3, esoa, esob, juna, wol 
Selatosomus aeneus: juna, lemz 
Prosternon tessellatum: arr, eaca, eera, esob, juna, 
lem, reg 

99 Hypoganus inunctus: jbel 
Agriotes aterrimus: arr, Obeen, eaca, eacc, eera, 
Üeer3, juna, reg 
Agriotes lineatus: eng 
Agriotes obscurus: esoa 
Dalopius marginatus: arr, eaca, eacc, eacd, ûeerl, 
Ûeer3, esoa, juna, lem, reg 
Serieus brunneus: eacd 
Denticollis linearis: arr, eaca, eacc, ûeerl, juna, 
reg 

EUCNEMIDAE 
° Melasis buprestoides: arr 
THROSCIDAE 

Trixagus dermestoides: Oarc, Obeen, Obeez, 
eaca, eacb, eng, esoa 

BUPRESTIDAE (prachtkevers) 
Agrilus sp. : eacc 
Agrilus cyanescens: eacc 
Agrilus angustulus: eaca 
Trachys minutus: eacc, reg 

SCIRTIDAE 
Microcar a testacea: eacc, eng 
Cyphon coarctatus: arr, eaca, eacd, eng, juna 
Cyphon variabilis: arr, eacb 
Cyphon phragmiteticola: arr 
Cyphon pubescens: arr, esob, wolw 
Cyphon padi: arr, eacd, esob, juna, wolw 
Cyphon hi laris: eng 

DRYOPIDAE 
Dryops ernesti: esob 
Dryops luridus: arr, esob 

GEORISSIDAE 
Georissus crenulatus: esoa, esob 

HETEROCERIDAE 
Heterocerus marginatus: esob 
Heterocerus hispidulus: esob 
Heterocerus intermedius: esoa. Zeldzame soort 
van beekoevers in Oost-Nederland (Van Strien, 
1980). Één mannetje van de oever van de bene¬ 
denloop van de Regge. 

DERMESTIDAE 
99 Dermestes murinus: Obeen, Obeez 

Dermestes undulatus: Oarc, Obeen 
BYRRHIDAE 

Simplocaria semistriata: esob 
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Byrrhus pustulatus: juna 
Byrrhus pilula: Obeez 

° Curimopsis nigrita: Obeez. Sterrenburg (1992) 
meldde C. nigrita voor het eerst uit Nederland uit 
potvallen op de Kralose Heide te Drenthe. Vervol¬ 
gens ook verzameld bij de Ijsbaan van Ansen tij¬ 
dens de zomervergadering van 1992 (Guppen et 
al., 1993). 

BYTURIDAE 
Byturus ochraceus: ûeerl 
Byturus tomentosus: eacc, eacd. reg 

KATERETIDAE 
° Kateretes rufilahris: esob, juna 

Brachypterus glaber. arr, eacc, eacd, esoa, esob, 
juna 
Brachypterus urticae: arr, eacc, eacd, esoa, esob, 
juna 
Brachvpterolus pulicarius: arr, lemz 

NITIDULIDAE 
Meligethes sp. : eacc 
Meligethes aeneus: arr, eaca, eacc, eacd, esob, 
juna, lemz 
Meligethes viridescens: lemz 
Nitidula bipunctata: eaca 
Omosita de pressa: Oarc, Obeen 

° Omosita disco idea: Oarc, Obeen, eacb 
Omosita colon: Obeez, eaca 
Epuraea de pressa: ûeerl 
Epuraea marseuli: esob 
Soronia grisea: Üeer3 
Cychramus luteus: eacc 
Glischrochilus hortensis: Oarc 
Glischrochilus quadripunctatus: wol 

RHIZOPHAGIDAE 
Rhizophagus depressus: wol 
Rhizophagus bipustulatus: Oarc, arr, Obeen, eaca 

° Rhizophagus dispar: eaca 
CUCUJIDAE 
99 Psammoecus bipunctatus: arr, reg 

Uleiota planata: arr, wol 
LAEMOPHLOEIDAE 

Cryptolestes corticinus: eacd 
EROTYLIDAE 

Tri torna bipustulata: arr, eaca 
Triplax russi ca: arr, Obeen, eaca 

99 Dacne bipustulata: arr 
CRYPTOPHAGIDAE 
° Telmatophilus typhae: arr, eng 

Micrambe villosus: lemz 
Cryptophagus dentatus: arr, eaca, eacd 
Cryptophagus cf pilosus: Obeen 
Atomaria mesome la: arr, wol 

99 Atomaria basalis: arr 
Atomaria atricapilla: arr 
Atomaria testacea: eaca 

PHALACRIDAE 
Olibrus aeneus: eaca 

° Olibrus affinis: eacd, lemz 
° Olibrus liquidas: eera 

Stilbus testaceus: juna 
LATRIDIIDAE 

Stephostethus lardarius: arr, eng, juna 
Aridius nodifer: Obeen, eaca 
Enicmus transversus: arr, Obeen, eacc 

° Enicmus rugosus: Oarc, Obeen 
Dienerella elongata: eaca 
Corticaria impressa: Obeez 
Cortinicara gibbosa: arr, eaca, eacb, eacc, eacd, 
eera, esoa, esob, juna, lemz 
Corticarina fuscula: eacc 

MYCETOPHÀGIDAE 
Litargus connexus: arr 

COLYDIIDAE 
Bi torna ere na ta: arr, wol 

CERYLONIDAE 
Cerylon histeroides: eaca 

COCCINELLIDAE (lieveheersbeestjes) 
Subcoccinella vigintiquatuorpunctata: eng, esob 

99 Coccidula rufa: arr, esob, juna, reg 
Rhyzobius litura: reg 
Rhyzobius chrysomeloides: juna, lem, lemz, reg 
Scymnus auritus: juna, lem 

° Scymnus rubromaculatus: lemz 
99 Anisosticta novemdecimpunctata: arr, juna, reg 

Aphidecta obliterata: juna, lem 
Tytthaspis sedecimpunctata : arr, eaca, reg 
Adalia decempunctata: arr, eaca, eacc, juna, reg 
Adalia bipunctata: arr, eaca, eacd, eera, juna, reg, 
wol 
Coccinella septempunctata: arr, eacc, eacd, 
ûeerl, Ûeer3, esoa, juna, lem, lemz 
Coccinella quinquepunctata: Üeer3 
Coccinella undecimpunctata: eacd, juna, lem, 
lemz, reg 
Oenopia conglobata: juna, lem 

° Harmonia quadripunctata: juna 
Myrrha octodecimguttata: juna 
Calvia quatuordecimguttata: arr, eaca, juna, lem, 
reg 
Propylea quatuordecimpunctata: arr, eaca, eacb, 
eacc, eacd, eng, ûeerl, Ûeer3, esoa, juna, lem, 
lemn, reg 
Myzia oblongoguttata: arr, dod, eacd, lem 
Anatis ocellata: arr, dod, eacd, eera 
Halyzia sedecimguttata: arr 
Psyllobora vigintiduopunctata: eng, esoa, esob, 
reg 
Chilocorus bipustulatus: juna, lem 
Exochomus quadripustulatus: arr, eaca, juna, lem, 
reg 

SPHINDIDAE 
Arpidiphorus orbiculatus: eacb, eacd 

CISIDAE 
0 Cis nitidus: eacd 

Cis boleti: arr 
Cis hispidus: arr 
Cis alni: juna 
Cis pygmaeus: arr 
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Ennearthron cornutum: each 
ANOBIIDAE (klopkevers) 

Xestobium rufovillosum: arr 
Ernobius nigrinus: eacd 
Ptilinus pectinicornis: arr 

° Dorcatoma dresdensis: juna 
PTINIDAE (diefkevers) 

Ptinus rufipes: eacd 
Ptinus dubius: juna 

OEDEMERID AE 
Oedemera lurida: eaca, eng, gie, reg 

SALPINGIDAE 
Rhinosimus planirostris: arr 

PYROCHROIDAE (vuurkevers) 
Pyrochroa coccinea: arr, dod, eacd, Üeer3 
Pyrochroa serraticornis: arr 

ADÈRIDAE 
Aderus nigrinus: Obeen 

ANTHICIDAE 
99 Notoxus monoceros: eng 
MORDELLIDAE 
° Mor della holomelaena: eacc, reg 
SCRAPTIIDAE 

Anaspis humeralis: eacd, Üeer3, esob 
An aspis frontalis: eacc, eacd, Üeer3, esob 
Anaspis thoracica: arr, eaca, eacc, eacd 
Anaspis maculata: Oarc, Obeen, eaca, eacd, eera, 
Üeer3, esob, juna 
Anaspis regimbarti: eacd 
Anaspis flava: eacd 

MELANDRYIDAE 
° Orchesia rnicans: arr 
° Orchesia undulata: eacc 

Melandrya caraboides: arr, eacb, eera, Üeer3 
LAGRIIDÄE 
° Lagria atripes: eacc 

Lagria hirta: esob 
ALLECULIDAE 

Pseudocistela ceramboides: jbel 
Mvcetochara linearis: eaca, eacc 

TENEBRIONIDAE (zwartlijven) 
Crypticus quisquilius: arr, juna 

° Diaperis boleti: eaca, eacd, dod, wol. Deze rood¬ 
zwart getekende zwartlijf wordt de laatste jaren 
opvallend vaak waargenomen in berkenzwammen. 
Scaphidema metallicum: Oarc, arr, eaca 

99 Nalassus laevioctostriatus: eacb, esob, juna, wol 
TROGIDAE 
° Trox sabu/osus: eaca 
GEOTRUPIDAE 
° Anoplotrupes stercorosus: Oarc, arr 

Trypocopris vernalis: Oarc, Obeen, Obeez, juna 
SCARABAEIDAE (bladsprietkevers) 

Onthophagus similis: Oarc, aren, arr, Obeen, 
Obeez, juna 
Onthophagus coenobita: Oarc, Obeen, Obeez 

° Odontaeus armiger: Üeer3. Zeldzame soort in het 
zuidoosten van Nederland, voornamelijk Limburg 
en Gelderland. De laatste waarneming dateert van 

1960 uit Montfort (Pijpers, 1981). 
Aphodius erraticus: arr, juna 
Aphodius fossor: arr, juna 
Aphodius haemorrhoidalis: arr 
Aphodius rufipes: Oarc 
Aphodius distinctus: Oarc, aren, Obeen, juna 
Aphodius prodromus: aren, arr, juna 
Aphodius sphacelatus: Oarc, aren 
Aphodius pusillus: Oarc, aren, juna 
Aphodius coenosus: Oarc, aren, juna 
Aphodiusfimetarius: arr, juna 
Aphodius ater: aren, arr, juna 
Aphodius granarius: arr 
Oxyomus sylvestris: arr 
Melolontha melolontha: arr, lemn, reg, wol, wolo 
Phyllopertha horticola: arr, ûeerl, Ûeer3,juna, 
wol 

CERAME Y C ID AE (boktorren) 
Arhopalus rusticus: esob. Uitsluitend de dek¬ 
schilden in dode, rechtopstaande Pinus. 
Obrium brunneum: arr 
Grammoptera rufleornis: arr,ûeerl, Ûeer3, esob, 
gie, juna, reg 
Alosterna tabacicolor: Üeer3, wol 
Strangalia melanura: arr, wol 
Strangalia nigra:ùe&rl, esob, juna 
Molorchus minor: Oarc, Obeen 
Phymatodes testaceus: jbel 
Phymatodes alni: arr, eaca, eacb, eacd, juna 
Pyrrhidium sanguineum: eacd, jbel 
Clytus arietis: arr, eaca, eera, Üeer3, eerb, eng, 
juna, wol, 

° Pogonocherus hispidus: eacd 
Leiopus nebulosus: arr, eerc, esob, reg. Eén exem¬ 
plaar werd gekweekt uit schors Quercus. 
Agapanthia villosoviridescens: eera, juna, reg 
Tetropspraeusta: arr, eacb, eacd,ûeerl, Üeer3, 
eng, juna, reg 

CHRYSOMELIDAE (bladhaantjes) 
° Donacia clavipes: eacb 

Donacia semicuprea: arr, juna, wol 
Donacia cf marginata: arr, juna 
Plateumaris sericea: juna 
Oulema gallaeciana: eaca 

99 Oulema duftschmidi: reg. Recent afgesplitst van 
Oulema melanopus. Deze soort werd voor het 
eerst uit Nederland gemeld door Beenen & Win¬ 
kelman (1992). Zeer waarschijnlijk is O. duft¬ 
schmidi algemeen in geheel Nederland. 
Cryptocephalus coryli: eera 
Cryptocephalus sexpunctatus: eera 

° Cryptocephalus bipunctatus: arr 
Cryptocephalus nitidus: arr, eacb, juna 
Cryptocephalus labiatus: eng 

° Bromius obscurus: eaca, eera, wol 
Chrysolina polita: arr, eng, juna, reg 
Chrysolina fastuosa : eera, reg 
Gastrophysa polygon! : eera, reg 
Gastrophysa viridula: arr, eacd, esob, wol 
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Phaedon cochleariae: arr 
Phaedon armoraciae: arr 
Hydrothassa glabra: eera 
Plagiodera versicolora: reg 

° Linaeidea aenea: eacc 
Gonioctena viminalis: eacb, eacd, eera 
Gonioctena olivacea: lemz, reg 
Phratora vulgatissima: arr, Üeer3, eng, juna 
Galerucella nymphaeae-complex: arr 
Galerucella grisescens: arr, eng 
Galerucella calmariensis: arr 
Galerucella pusilla: arr, esob, juna 
Lochmaea caprea: eaca, eacd, eng 

° Lochmaea crataegi: reg 
Luperus longicornis: eng 
Agelastica alni: arr, wol 
Phyllotreta undulata: arr, eacd 
Phyllotreta dilatata: arr, juna 
Phyllotreta striolata: arr 
Phyllotreta flexuosa: arr 
Phyllotreta ochripes: arr 
Phyllotreta exclamationis: arr, esob 
Aphtona nonstriata: arr, juna 
.4/r/ctf sp. : eacd, eng 

° Altica aenescens: eaca, eacd 
Lythraria salicariae: eacd 
Asiorestia trans\>ersa: eng 
Hippuriphila modeeri: esob 
Crepidodera fulvicornis: Üeer3, eng 
Crepidodera aurata: eng 
Epitrix pubescens: arr, Obeen, eacd 
Man tu ra chrysanthemi: juna, reg 
Chaetocnema concinna: eacd 
Chaetocnema mannerheimi: arr 
Chaetocnema arida: esob 
Chaetocnema hortensis: eacb, eacd, eera, esob, 
eera, juna 
Apteropeda orbiculata: esob 

° Cassida viridis: wol 
Cassida nebulosa: reg 
Cassida rubiginosa: arr, eaca, eacd, juna, reg, wol 
Cassida stigmatica: gie 
Cassida vittata: juna 

BRUCHIDAE 
Bruchidius villosus: lemz, reg 

ANTHRIBIDAE 
Brachytarsus nebulosus: eacd, ûeerl 

CURCULIONIDAE (snuitkevers) 
Otiorhynchus singularis: arr, lemz, reg 
Otiorhynchus ovatus: arr, reg 
Phyllobius sp.: eacd 
Phyllobius oblongus: arr, juna 
Phyllobius argentatus: eaca, eacc, eera, esoa, juna, 
reg, wol 
Phyllobius pyri: arr, Obeez, eaca, eacb, eng, esoa, 
gie, juna, reg, wol 
Phyllobius viridearis: arr, eaca, eacd, eera, eng, 
esoa, esob, gie, lemz, reg, wol 
Phyllobius calcaratus: arr, eaca, eacc, eera. 

Üeer3, eng, juna, reg, wol 
Phyllobius pomaceus: arr, eaca, esoa, gie, juna, 
reg, wol 
Phyllobius maculicornis: arr, gie, juna, lemz, reg 
Polydrusus sericeus: arr, eng, reg 
Polydrusus cervinus: arr, eaca, eacb, eacd, eera, 
eng, gie, juna, lemz, reg, wol 
Brachysomus echinatus: juna 
Strophosoma melanogrammum: arr, eaca, eera, 
juna, lemz, reg, wol 
Strophosoma capitatum: arr, eaca, eacb, eacc, 
Üeer3, juna, lemz, wol 

° Strophosoma fu/vicorne: eera 
Strophosoma sus: eacb 
Philopedon plagiatum: arr, gie, juna, reg, wol 
Sitona regensteinensis: lemz 
Sitona lineatus: eaca, reg 
Sitona lepidus: eacd 
Chlorophanus viridis: gie, wol 

° Lixus iridis: arr 
Hyper a adspersa: arr 
Hyper a suspi ci osa: reg 
Alophus triguttatus: arr 
Hylobius abietis: arr, esob, wolo 

° Magdalis rufa: lemz 
Magdalis memnonia: lem 
Magdalis duplicata: dodo, juna 
Magdalis cerasi: arr, eacc, eera, juna, lemz, reg 
Magdalis flavicornis: eaca, eacc, reg 

° Magdalis nitidipennis: reg 
Magdalis ruficornis: arr, eacc, eera, gie, juna, reg, 
vil, wol 
Tanysphyrus lemnae: arr, eaca, eacb, esob 

99 Hydronomus alismatis: arr 
Bagous limosus: arr 

99 Bagous puncticollis: arr 
Bagous glabirostris: arr 
Pelenomus comari: arr 
Pelenomus quadrituberculatus: arr, gie 
Pelenomus quadricorniger: juna 
Rhinoncus castor: arr, gie, juna, wol 
Rhinoncus bruchoides: esoa, reg 
Rhinoncus pericarpius: arr, eaca, eacc, eacd, eera, 
esoa, gie, juna, reg, wol 
Rhinoncus inconspectus: reg 
Rhinoncus perpendicularis: arr, eaca, lemz, reg 
Poophagus sisymbrii: arr 
Tapinotus sellatus: juna 
Aleutes epilobii: eng 
Nedyus quadrimaculatus: arr, eaca, eacd, esoa, 
esob, gie, juna, reg, wol 

° Coeliastes lamii: eera 
Coeliodes erythroleucos: eacc, eera, gie, juna, reg 
Coeliodes rubicundus: eera 

99 Coeliodes dryados: eacc 
° Trichosirocalus troglodytes: arr, eacd, eera, eng 
8 Sirocalodes mixtus: arr, eaca, eacb, eacc, eacd, 

eera, eng, esoa, juna, reg, wol. Door Heijerman & 
Van den Berg (1995) voor het eerst gemeld uit 
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Nederland, o.a. van Overijssel. Door de uitbrei¬ 
ding van de voornaamste voedselplant, Corydalis 
claviculata, ten gevolge van verzuring tegenwoor¬ 
dig vrij algemeen. 
Microplontus millefolii: reg 

99 Microplontus rugulosus: eaca 
Datonychus angulosus: reg 
Datonychus melanostictus: arr, eaca, reg 

99 Pare the leus pollinarius: arr 
Ceutorhynchus sp. : arr 
Ceutorhynchus floralis: arr, eaca, esob, gie, juna, 
reg, wol 
Ceutorhynchus pyrrhorhynchus: reg 

° Ceutorhynchus pleurostigma: eacc 
Ceutorhynchus querceti: wol 
Ceutorhynchus rapae: reg 
Ceutorhynchus assimilis: arr, eacc, eera 
Ceutorhynchus cochleariae: arr 
Ceutorhynchus scapularis: esob, juna, reg 
Ceutorhynchus erysimi: eacd, esob, juna, reg 
Curculio venosus: eacc, eacd 
Curculio glandium: eacc, eacd, gie, wol 
Curculio villosus: gie 
Curculio crux: reg 
Curculio salicivorus: eacd, eng, reg, wol 
Curculio pyrrhoceras: Obeen, eaca, eacc, juna, 
wol 
Brachonyx pineti: eacc 

99 Furcipus rectirostris: Üeer3, leinz, wol 
Anthonomus rubi: eacc, reg 
Anthonomus pedicularius: reg 

° Ellescus infirmas: reg 
Sibinia pyrrhodactyla: arr, juna 
Cionus tuberculosus: eaca 
Tychius cf lineatulus: juna 
Tychius picirostris: arr, eaca, eacc, eacd, juna, 
lemz, reg, wol 

° Mecinus janthinus: reg 
0 Gymnetron linariae: reg 

Rhynchaenus jota: eng 
Tachyerges salicis: eng, reg 
Tachyerges stigma: eng, reg 
Rhampus pulicarius: arr, eacc, eacd, esob, juna, 
reg, wol 

° Rhampus oxyacanthae: arr, reg 
Cryptorhynchus lapathi: reg 
Grypus brunnirostris: juna 
Notaris acridulus: arr, eacb, esoa, esob, juna, reg 

° Dorytomus dejeani : juna 
Dorytomus taeniatus: reg 
Dorytomus melanophtalmus: eng, reg 

APIONIDAE 
Oxystoma eer do: reg 
Perapion violaceum: arr, eacd, eng, esoa, reg, wol 
Perapion curtirostre: arr, eacd, eera, eng, esoa, 
juna, reg, wol 

° Perapion marchicum: arr 
Ceratapion sp.: juna 

99 Acanephodes onopordi: arr, eaca, reg 

99 Omphalapion hookeri : eaca 
Exapion fuscirostre: juna, lemz, reg, wol 
Apion haematodes: arr, juna 
Apion cruentatum: arr 
Apion frumentarium: eaca, esoa, reg, wol 
Apion rubens: arr, eng 
Protapion fulvipes: eacc, eacd, juna, reg, wol 
Pro tapi on assimile: eacd 
Eutrichapion viciae: reg 
Ischnopterapion virens: eaca 
Trichapion simile: eacc, eng, esob, juna, wol 

ATTELABIDAE 
Apode rus coryli: arr 
Attelabus ni tens: eaca, juna, wol 
Byctiscus betulae: reg 
Deporaus betulae: eaca, Üeer3 
Rhynchites auratus: arr, junb 
Caenorhinus germanicus: eng 

° Caenorhinus pauxillus: eacc 
Caenorhinus aequatus: arr, juna, reg 
Lasiorhynchites sericeus: juna 
Pselaphorhynchites tomentosus: arr, reg 
Pselaphorhynchites longiceps: eng 
Pselaphorhynchites nanus: arr, eaca, eng, reg 

NEMONYCHIDAE 
° Rhinomacer attelaboides: juna 
SCOLYTIDAE 

Hylastes brunneus: esob 
Blastophagus piniperda: esob 
Pityophthorus cf lichtensteini: juna. In vermolmde 
stronk van Pinus. 

Commentaar 
Ook dit jaar waren de weersomstandigheden tij¬ 

dens de zomervergadering gunstig te noemen. Alle 
dagen scheen de zon volop bij temperaturen van 
vooraan in de 20 °C, maar op zondag begon de dag 
relatief koud en bleef de wind de gehele dag nogal 
stormachtig. De nachttemperaturen waren normaal 
voor de tijd van het jaar en er verschenen, naast vlin¬ 
ders, muggen en angeldragers, veel meikevers (Melo- 
lontha melolontha) op de lakens bij de lichtvallen. 
Door het grote aantal in kevers geïnteresseerde deel¬ 
nemers konden ook dit jaar weer zeer veel waarne¬ 
mingen van kevers worden gedaan, resulterende in 
801 taxa, duidelijk meer dan het record van Ter¬ 
schelling van verleden jaar (727), terwijl toen één 
dag langer verzameld werd. 

De voornaamste coleopterologische activiteiten 
hebben dit jaar plaatsgevonden in de volgende deel¬ 
gebieden: 
1 Arriën Koeland. Een groot rivierduincomplex ten 

zuiden van de Vecht begrensd door een oude 
Vecht-meander. In het complex is het zandige, 
droge, schrale rivierduingrasland met opslag van 
Crataegus en Prunus spinosa het meest opvallen¬ 
de landschapselement. Enkele hooi- en weilanden 
zijn wat voedselrijker en vochtiger. Daarnaast lig¬ 
gen in het gebied enkele meso- tot eutrofe poelen 
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met een kruidenrijke vegetatie. Langs de randen 
van de Vecht-arm groeit een A Inus-Salix-struwed 
met veel Quer eus robur. De meeste bijzonderhe¬ 
den werden hier verzameld op één solitaire, dode, 
rechtopstaande Quer eus robur met nog enige 
schorsresten en enkele kleine houtzwammen. De 
zwammen werden bewoond door o.a. Triplax rus¬ 
si ca, Dacne bipustulata en enkele Cisidae. Over 
de stam liepen enkele exemplaren van de zeldza¬ 
me Melandrya caraboides, terwijl uit kleine gaat¬ 
jes in het hout Melasis buprestoides en Ptilinus 
pectinicornis werden gepeuterd. In de mesotrofe 
poel bij de ingang van het Koeland werden de bij¬ 
zondere waterkevers Hydroporus scalesianus en 
Berosus signaticol/is verzameld, terwijl langs de 
oever van deze poel de snuitkevers Bagous glabri- 
rostris. Bagous puncticollis en Lixus iridis van de 
vegetatie werden gesleept of gezeefd. Van de slee¬ 
doorn werden hier enkele exemplaren van de zeld¬ 
zame snuitkever Rhynchites auratus geklopt. Op¬ 
vallend is ook het voorkomen van beide Pyrochro- 
ö-soorten in hetzelfde terrein. In dit deelgebied 
vonden zeer uitgebreide en diverse verzamelactivi¬ 
teiten plaats. Hierdoor werden in dit deelgebied 
376 taxa verzameld, welk aantal slechts overtrof¬ 
fen wordt door de vangsten in 1994 langs de 
Dommel (427 taxa; Malpiebeemden; Guppen et 
al., 1995). De meeste vangsten komen van een be¬ 
trekkelijk klein gebied (10 ha) rond een kleine 
poel bij de ingang van het reservaat. 

2 Junner Koeland (hokken juna en junb). Land¬ 
schappelijk lijkt dit ten noorden van de Vecht ge¬ 
legen gebied sterk op het Arriën Koeland. Ook 
hier is een groot rivierduincomplex met een gelei¬ 
delijke overgang van de rijkere uiterwaarden van 
de Vecht naar zandigere, schrale heidevelden en 
dennen- en loofbos aanwezig. Andere opvallende 
landschapselementen zijn sleedoomstruwelen, en¬ 
kele poelen en de het gebied min of meer omrin¬ 
gende oude Vecht-arm. De vangstactiviteiten in 
dit deelgebied beperkten zich voornamelijk tot sle¬ 
pen en afkloppen van struiken, waardoor slechts 
138 taxa werden verzameld. Er werden voorname¬ 
lijk loopkevers, kniptorren, snuitkevers en lieve¬ 
heersbeestjes gevangen. De meest zeldzame soor¬ 
ten in dit deelgebied waren de snuitkevers Rhyn¬ 
chites auratus en Brachysomus echinatus (beide 
op sleedoorn), de kniptor Cidnopus pilosus, de 
klopkever Dorcatoma dresdensis, en de nemony- 
chide Rhinomacer attelaboides. Bij eenzelfde in¬ 
tensieve bemonstering als het Arriën Koeland zal 
het Junner Koeland, op basis van de aanwezige 
landschapselementen, zowel qua aantal soorten als 
soortencombinatie een sterke faunistische overeen¬ 
komst vertonen met het Arriën Koeland. 

3 Landgoed Eerde bij de Steile Oever en de directe 
omgeving van Kasteel Eerde (alle hokken begin¬ 
nend met eso of eer). Het gebied wordt aan de 
noordoostzijde ruwweg begrensd door de Ham- 

merweg en aan de zuidwestzijde door de beneden¬ 
loop van de Regge. De voornaamste landschaps¬ 
elementen vormen het riviertje de Regge met haar 
oevers en uiterwaarden overgaand in de parkbos- 
sen rond kasteel Eerde via een plaatselijk steile 
oeverwal. De bossen bestaan zowel uit loofbos als 
naaldhout. In dit deelgebied kreeg vooral de Reg¬ 
ge en haar oevers de nodige aandacht; daarnaast 
werd er nog geklopt en gesleept, terwijl ook de 
malaisevallen de nodige soorten opleverden. Als 
bijzondere soorten van de Regge en haar oevers 
kunnen hier vermeld worden de waterkever Pia- 
t ambus macula tus en de oeverbewonende Geor is¬ 
sus crenulatus, Heterocerus intermedius en Helo- 
phorus ar\’ernicus. Uit de malaisevallen kwamen 
de opvallende loopkever Calosoma inquisitor, de 
aaskever Xylodrepa quadripunctata, de kortschild 
Oxyporus rufus, en de bladspriet Odontaeus arrni- 
ger. In dit deelgebied werden 212 taxa verzameld. 

4 Eerder Achterbroek (alle hokken beginnend met 
eac). Dit deelgebied ten oosten van de Hammer¬ 
weg vormt een fraai voorbeeld van een kampen- 
landschap: een afwisselend landschap van kleine 
akkertjes en schrale wei- en hooilanden, heide- 
veldjes met vennetjes, kleine en grotere bosjes (zo¬ 
wel loof- als naaldbos) gescheiden van elkaar door 
houtwallen en zandpaden. De noordzijde van het 
gebied wordt begrensd door de uitgestrekte bossen 
van de boswachterij Ommen. In het gebied werd 
intensief en met gebruik van veel verschillende 
technieken verzameld, zodat hier 341 taxa geregi¬ 
streerd konden worden. Uit enkele nesten van de 
mier Formica exsecta werden hier de spiegelke- 
vers Dendrophilus pygmaeus en Hetaerius ferru- 
gineus, de scydmaenide Euthia plicata, en de kort¬ 
schild Dinarda hagensii gezeefd, alle mierengas¬ 
ten. Een in redelijke staat van ontbinding verke¬ 
rend ree leverde, naast een groot aantal kortschil- 
den, spiegelkevers en Ptiliidae, o.a. de deride Ne- 
crobia violacea, de nitidulide Nitidula bipunctata, 
en Trox sabulosus op. In enkele van de onder¬ 
zochte vennetjes was, naast het voorkomen van 
talrijke acidofiele (vaak in zure wateren) en acido- 
bionte (vrijwel uitsluitend in zure wateren) soor¬ 
ten, de afwezigheid van "gewone" waterkevers op¬ 
vallend, een teken van de geringe beïnvloeding 
van de waterkwaliteit door nabijgelegen cultuur¬ 
gronden. 

5 Beerzerveld. Een afwisselend heuvelachtig gebied 
met droge en natte heide, veenputten, zandverstui¬ 
ving, bossen en stuifduinen. De enige verzamelac¬ 
tiviteit bestond hier uit het plaatsen van potvallen 
met vis en menselijke fecaliën. In dit deelgebied 
werden 88 taxa verzameld met een zeer sterke na¬ 
druk op mestbewonende Hydrophilidae, Silphidae, 
Cholevidae en Histeridae, met daarnaast enkele 
Staphylinidae en Scarabaeidae, gezien de gebruik¬ 
te methode niet erg verwonderlijk. De meest bij¬ 
zondere soorten waren de byrrhide Curimopsis ni- 
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grita, de histeride Saprinus suhnitescens en de 
kortschild Zyras funestus. 

6 Lemelerberg en Archemerberg (alle hokken begin¬ 
nend met lem en are, respectievelijk). Een relatief 
reliëfrijk en droog gebied vooral gekenmerkt door 
uitgestrekte heidevelden met veel jeneverbes. 
Langs de randen ook afwisselend naald- en loof¬ 
bos. De vangstactiviteiten beperkten zich voorna¬ 
melijk tot slepen en kloppen bij de Lemelerberg en 
potvallen met vis en mest op de Archemerberg. 
Hierdoor bevat de soortenlijst vooral kniptorren, 
snuitkevers en lieveheersbeestjes, aangevuld met 
mest- en aaskevers. Met uitzondering van de 
snuitkever Magdalis rufa, die werd geklopt van 
Cyiisus scoparius, betreft het voornamelijk alge¬ 
menere soorten. In totaal werden hier 118 taxa 
verzameld. 
Buiten deze zes deelgebieden werd relatief weinig 

verzameld. Vermeldenswaard zijn Pseudocistela ce- 
ramboides en de nachtactieve kniptor Hypoganus 
inunctus uit een stronk bij de Junner Belten, en de 
snuitkevers Aleutes epilobii (op Chamaenerion an- 
gustifolium in de Engbertsdijkvenen) en Magdalis ni- 
tidipennis (reservaat Beneden Regge bij Archem). 

Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat het aan¬ 
tal soorten per deelgebied vooral afhangt van de in¬ 
tensiteit (tijdsduur * aantal onderzoekers), de veelzij¬ 
digheid van de gebruikte methoden en het selectieve 
verzamelen (determineren) door specialisten, naast 
de niet te beïnvloeden weersomstandigheden. Zo ont¬ 
breken in het Junner Koeland bv. waterkevers door¬ 
dat er geen wateren bemonsterd werden, en kort- 
schilden omdat deze selectief niet verzameld (c.q. ge¬ 
determineerd) werden bij het kloppen en slepen. Evi¬ 
dent is ook het nagenoeg ontbreken van Silphidae, 
Cholevidae en veel Scarabaeidae in deelgebieden 
waarin geen potvallen met vis en fecaliën gestaan 
hebben. 

Het totale aantal waargenomen keversoorten tij¬ 
dens de zomervergaderingen van de afgelopen jaren 
vertoont een continue oplopende lijn. Het nu bereikte 
aantal ligt waarschijnlijk dicht bij het maximum aan¬ 
tal soorten dat in een beperkt gebied in één weekend 
in Nederland met een beperkt aantal (ca. 15) onder¬ 
zoekers te verzamelen is. 
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PSEUDOSCORPIONIDA - 
bastaardschorpioenen 

G. Vierbergen 

Met dank aan O. Vorst voor zijn bijdrage in de 
vangsten. 

NEOBISIIDAE 
Neobisium muscorum: vec2(49) 

ACARI - mijten 

G. Vierbergen 

IXODIDAE (teken) 
Ixodes ricinus: arr(2cf, 1 deutoniinf), dod(19, lef) 

PHYTOSEIIDAE 
Amblyseius massed: junb(49) 
Anthoseius bakeri: arr(l 9), junb(l $) 
Paraseiulus soleiger: junb(l 9) 
Phytoseius macropilis: junb( 1 9 ) 
Typhlodromus setubali: junb( 19) 

TETRANYCHIDAE (spintmijten) 
Bryobia lachodechiana: junb(l 9 ) 
Bryobia rubrioculus: arr(399) 
Oligonychus ununguis: arr(2 9 ), junb( 19) 
Panonychus ulmi: junb(99) 
Petrobia latens: arr(19) 
Schizotetranychus schizopus: junb(l 9 ) 

TENUIPALPIDAE (valse spintmijten) 
Cenopalpus lineola: junb(319) 
Cenopalpus pulcher: junb(22 9 ) 
Pentamerismus juniperi : junb( 129) 

ACARIDAE 
N Michaelopus corticalis: dod(16 hypopi) 

Commentaar 
De mijtenfauna in de omgeving van Ommen is 

soortenrijk door de vormenrijke nat-drooggradiënten 
en de vele oudere bosrestanten. Ixodes ricinus werd 
gevonden in het Arriën Koeland aan de toppen van 
bloeiende Scirpus sylvaticus (bosbies) op ongeveer 1 
meter hoogte naast een reeënpad. In de omgeving 
van het 'Dode Ven' echter werd de teek geklopt van 
Ceratocapnos claviculata (rankende helmbloem) op 
slechts ongeveer 20 centimeter hoogte. Hier leken 
vooral konijnen en honden een gewillige prooi te 

zijn. De grote aantallen hypopi aan het lichaam van 
deze teken bleken te behoren tot de nog niet eerder 
van Nederland vermelde Michaelopus corticalis. Al¬ 
le andere stadia van deze soort leven in rottend hout. 
Het is ongewoon dat deze foretische soort zich hecht 
aan een andere mijt, die voor transport ook afhanke¬ 
lijk is van andere organismen. 

ARANEIDA - spinnen 

P. Koomen 

Gebruikte vangtechnieken: vooral handvangsten, 
slepen door vegetatie en opzuigen met een exhaustor. 
J. Huijbregts en J. Krikken leverden weer een groot 
aantal spinnen afkomstig uit aasvallen. De nomen¬ 
clatuur en volgorde zijn grotendeels volgens Van 
Helsdingen (1993, 1997). De Nederlandse nomencla¬ 
tuur is volgens Roberts (1998). Voor de met ° ge¬ 
merkte soorten waren nog geen vondsten van 
Overijssel gepubliceerd. 

SEGESTRIIDAE (zesoogspinnen) 
Segestria senoculata (boomzesoog): 
lemb(ll.v.l997: 79) 

PHOLCIDAE (trilspinnen) 
Pholcusphalangioides (grote trilspin): wol(l juv.) 

GNAPHOSIDAE (bodemjachtspinnen) 
Drassodes cupreus (gewone muisspin): 
Obeez(lcf, 29) 

° Drassodes pubescens (harige muisspin): 
Obeez(2cf) 
Haplodrassus signifer (heidemuisspin): 
Obeez(2cf, 19) 
Haplodrassus silvestris (bosmuisspin): 
Obeen( 1 cf), Oarc(2cf) 

° Micaria pulicaria (gewone mierspin): Obeez(lef), 
Oarc( 1 cf) 
Zelotes subterraneus (noordse kampoot): 
lemb(l 1.V.1997: 19) 

LIOCRANIDAE (bodemzakspinnen) 
Agroeca b ruime a (grote lantaamspin): 
lemb(l 1.V.1997: 19) 

CLUBIONIDAE (struikzakspinnen) 
Clubiona brevipes (eikenzakspin): eerb(l 9) 
Club ion a corn ta (bonte zakspin): lemb 
(8-12.V. 1997: lef) 

° Clubiona diversa (vale zakspin): arch (3.v. 1997: 
lef), eerb(19) 
Clubiona terrestris (gewone zakspin): lemb 
(8-12.V.1997: 29) 

ZORIDAE (stekelpootspinnen) 
Zora spinimana (gewone stekelpoot): Obeen(lcf), 
Obeez(4ef, 19), Oarc(9cf) 

ANYPHAENIDAE (buisspinnen) 
° Anyphaena accentuata (struikspin): lemb 

(8-12.V.1997: 19), eera(lcf), Oarc(lcf) 
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THOMISIDAE (krabspinnen) 
Diaea dorsata (groene krabspin): eera(lcf), 
Û eer 1(1 o'), Oarc(lcf) 
Oxyptila praücola (gewone bodemkrabspin): 
Oarc(3cf, 29) 
Xysticus cristatus (gewone krabspin): Obeez(lcf), 
Qarc(3 9), 

0 Xysticus erraticus (graskrabspin): Oarc( 1 cf) 
Xysticus kochi (Kochs krabspin): eerb(lcf, 1?) 

° Xysticus lanio (boskrabspin): Üeer2(lcf), 
eerb(19), óeerl(lcf) 

PHILODROMID AE (renspinnen) 
° Philodromus dispar (zwartrugrenspin): lemb 

(8-12.V. 1997: lef), eerb(lcf) 
SALTICIDAE (springspinnen) 
° Bal lus de pressus (eikenspringspin): lemb 

(11.V.1997: lef), eerb(3cf) 
Euophrys frontalis (gehaakte zwartkop): 
Obeen(lcf) 

° Marpissa muscosa (schorsmarpissa): eerb(29) 
Neon reticulatus (gewone neon): Obeen(19), 
Obeez(l 9), Oarc(19, lef) 

° Pellenes tripunctatus (driepuntspringspin): 
Oarc(2cf) 

LYCOSIDAE (wolfspinnen) 
Alopecosa accentuata (pinksterpanterspin): 
Oarc(19) 
Alopecosa pulverulenta (gewone panterspin): 
Obeez(3 cf), Oarc( 1 cf) 
Par dosa amentata (tuinwolfspin): nibr (3. v. 1997: 
2cf), eaca(9.v.l997: 2$), eerb(4cf, 9$, 4C), 
üeerl(lcf) 
Par dosa lugubris (zwarstaartboswolfspin) : 
nibr(3.v,1997: 2cf, 1$), lemb(ll.v. 1997: 1$), 
Obeen(7cf, 1$), Obeez(2cf) 
Pardosa monticola (duinwolfspin): eerb(lef, 3$, 
3€), Oarc(4cf, 19) 
Pardosa nigriceps (graswolfspin): Obeez(18cf 19) 
Pardosa palustris (moeraswolfspin): eerb(29, 
2juv.), Obeez(2ef) 
Pardosa pullata (gewone wolfspin): lave 8 mei 
(lef), Obeez(13o\ 79), Oarc (2cf, 39) 

° Pardosa saltans (zwarthandboswolfspin) : 
nibr(3.v.l997: 6ef, 49), eera(10.v.l997: 15ef, 69), 
eerb(3cf, 39, 4C), Oarc(4cf) 
Pirata hygrophilus (bospiraat): Oarc(lcf) 
Pirata uliginosus (heidepiraat): Obeen(lef), 
Obeez(lcf, 19) 
Trochosa terricola (gewone nachtwolfspin): 
arcn(3.v.l997: 19), lemb(8-12.v.l997: 19), 
üeerl(19), Obeen(2cf, 19), Obeez(2cf), 
Oarc(lcf) 
Xerolycosa nemoralis (bosrandwolfspin) : 
juna(19) 

PISAURIDAE (visserspinnen) 
Pisaura mirabilis (kraamwebspin): eerb( 1 cf, 19), 
Obeez(lcf) 

AGELENIDAE (trechterspinnen) 
0 Tegenaria atrica (gewone huisspin): 

lemb(8-12.v.l997: 29) 
Tegenaria ferruginea (bonte trechterspin): eera(3 
juv.) 

HAHNIIDAE (kamstaartje) 
Hahnia helveola (boskamstaartje): Obeen(29), 
Oarc(19) 

° Hahnia montana (gewoon kamstaartje): 
Obeen(2 9 ) 

THERIDIIDAE (kogelspinnen) 
Anelosimus vittatus (slanke kogelspin): eerb(l 9, 
lef), wol(lcf), üeerl(2cf) 
Enoplognatha thoracica (bodemtandkaak) : 
Obeen(lef) 
Euryopis flavomaculata (geelvlekjachtkogelspin): 
Obeen(2cf), Obeez(4cf), Oarc(3 cf) 
Robertas lividus (bosmolspin): arcn(3.v,1997: 
19), Obeen(19), Obeez(lcf), Oarc(2cf) 

° Steatoda bipunctata (koffieboonspin): 
lemb(8-12.v.l997: ld", 19, 2 juv.) 

° Steatoda phalerata (heidesteatoda): Oarc(l 9) 
° Theridion melanurum (huiskogelspin): wol(2cf, 

19) 
° Theridion pinastri (dennenkogelspin): üeerl(19) 

Theridion varions (gewoon visgraatje): eerb(lcf), 
Obeen( 1 cf) 

METIDAE 
Metellina mengei (zomerwielwebspin): 
eera(10.v,1997: lef, 19), eerb(9cf, 159), 
Oarc(19) 

TETRAGNATM ID AE (strekspinnen) 
Pachygnatha degeeri (kleine dikkaak): eerb(l 9), 
ûeerl(19), Oarc( 19) 
Pachygnatha listeri (bosdikkaak): eerb(19) 
Tetragnatha montana (schaduwstrekspin): 
eerb(4cf 69) 

ARANEIDAE (wielwebspinnen) 
° Agalenatea redii (brede wiel webspin): 

arch(3.v.l997: 19) 
° Araneus diadematus (kruisspin): arch(3.v,1997: 3 

juv.) 
° Araniella displicata (bonte komkommerspin): 

eerb(lcf) 
Araniella opistographa 
(tweelingkomkommerspin): eerb(19, 2d") 
Larinioides cornutus (rietkruisspin): eerb(l 9) 
Cyclosa coni ca (kegelspin): eerb(lef) 
Zilla diodia (maskerspinnetje): eerb(lcf) 

ERIGONIDAE (dwergspinnen) 
° Acartauchenius scurrilis (bleek haarkopje): 

Oarc(19) 
° Erigone atra (storingsdwergspin): eerb(19) 

Erigone dentipalpis (aeronautje): eerb(lcf) 
Gongylidium rufipes (oranjepoot): eaca(9.v.l997: 
lef), eerb(19) 
Maso sundevalli (gewoon dwergstekelpootje): 
Oarc(lef) 
Mier argus herbigradus (vingerpalpputkopje) : 
Obeen(lcf), Obeez(lef, 19), Oarc(6cf, 39) 
Minyrioluspusillus (deukkopje): Oarc(2cf, 19) 

XXXV 
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Pocadicnemis pumila (bleek bosgroefkopje): 
Obeez(29d", 7$), Oarc(lcf) 
Walckenaeria cucullata (dubbelsierkopje): 
Obeen(19) 
Walckenaeria cuspidata (klein knobbelsierkopje): 
Obeez( 1 $ ) 
Walckenaeria furcillata (gespleten doorkijkkopje): 
Oarc(lo", 1$) 

LINYPHIIDAE (hangmatspinnen) 
° Agyneta conigera (gewoon slankpalpje): 

Oarc(lcf) 
0 Aphileta misera (veeninosspinnetje): Obeez(lo") 

Centromerus sylvaticus (gewoon zaagpalpje): 
Qbeen(19) 
Diplostyla concolor (langtongspinnetje): 
Oarc( 1 $ ) 
Lepthyphantesßavipes (zwart wevertje): 
Obeen(lo\ 29), Oarc(2o", 19) 
Lepthyphantes mengei (veldwevertje): Obeez(lcT) 
Lepthyphantes tenebricola (schaduwwevertje): 
Oarc(3d") 
Linyphia hor tensis (tuinhangmatspin): 
nibr(3.v,1997: ld"), eera(10.v. 1997: lo", 39), 
eerb(199, 4d") 
Macrargus rufus (winterstrooiselspin): 
Obeen(29), Oarc(29) 
Mi crone ta viaria (lentestrooiselspin): Obeen(39) 
Neriene clathrata (kruidhanginatspin) : 
eera(10.v.l997: 19), Oarc(ld") 
Neriene peltata (struikhangmatspin) : 
lemb(ll.v.l997: 29) 

° Taranucnus setosus (sikkelpalpje) : Obeez( 19 ) 
Tallusia experta (wimpelpalpje): Obeez( 19 ) 

Commentaar 
Totaal werden 90 soorten spinnen gevangen. Hier¬ 

van bleken er 25 (22,5) nog niet van de provincie 
Overijssel te zijn gepubliceerd (zie Van Helsdingen, 
1980; Koomen, 1991). Sommige van deze soorten 
zijn algemeen in Nederland, zoals Philodromus dis- 
par, Araneus diadematus en Erigone a tra. De gepu¬ 
bliceerde kennis over de Nederlandse spinnenfauna 
blijkt dus nog steeds voor veel verbetering vatbaar. 
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Museum, Leiden) 11: 5-21. 
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Roberts, M.J., 1998. Tirion spinnengids. —Tirion, Baam 

De 153e Zomerbijeenkomst van de Nederlandse En¬ 
tomologische Vereniging zal gehouden worden van 
vrijdag 5 juni t/m zondag 7 juni 1998 in Westernie- 
land (Groningen). Opgave is nog mogelijk tot ui ter¬ 
lijk 23 mei 1998. Zie het Verenigingsnieuws van 
april voor details. Nadere informatie is te verkrijgen 
bij P. Koomen, tel. 071-5324672, 's avonds en in het 
weekend (afwezig van 25 april t/m 10 mei), e-mail 
pkoomen@worldonline. nl.. 
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Figs 1 = 10. Rhopalum (Caleeorhopalum) eurytibiale spec, nov.; 1-5, female; 6-10, male; 1, head, frontal view; 2, fore¬ 

wing; 3, hind tibia, lateral view; 4, petiole, dorsal view; 5, pygidial area; 6, clypeus; 7, antenna; 8, fore tarsus, lateral 

view; 9, genitalia, lateral view; 10, genitalia, dorsal view (scale (mm) figs 1, 6: 0.52; 2: 1.24; 3-4: 0.58; 5, 7-10: 0.40). 

Male. Body length 4.0-4.5 mm. Hind tarsi 
largely yellow, sternites largely black, tergite 
VI black. Anterior clypeus margin (fig. 6). 
HL:HW:POD:OOD = 61:89:8:16. Antenna 
(fig. 7), relative length of pedicel: flagellome- 
re I:II:III:IV:V = 15:9:3:4:10:5; pedicel, fla- 
gellomere 1 and IV incised beneath. Fore tar- 
somere I (fig. 8) with a angle on inner margin. 
Relative length of hind trochanter:femur: 
tibia:abdominal petiole = 20:53:68:64. Abdo¬ 
men without pygidial plate. Genitalia as 
shown in figures 9 and 10. The other charac¬ 
ters are the same as in the female. 

Etymology: The name refers to one of the 
main characters of the species. The from 
Greek derived adjective eurytihiale means 
‘with the broad tibia’, as the hind tibia of this 
species is rather broad. 

Diagnosis 

This species is related to Rhopalum (Cal- 

ce orhop alum) calcealum Tsuneki. It can be 
easily distinguished from the latter by the 
form of the anterior margin of the clypeus, the 
punctures of head and thorax, the rounded an¬ 
terior lateral comer of pronotal collar, the fore 
tarsomere I with an angle on the inner margin 
in the male, the rather broad hind tibia, the ab¬ 
dominal petiole being longer than the hind fe¬ 
mur, and the body coloration, and by the male 
genitalia. 

Rhopalum (Calceorhopalum) 

poecilofemorale spec. nov. 
(figs 11-15) 

Type material 

Holotype: 9, China, Zhejiang, Qingyuan, Baishanzu, 

18.xii.1994, coll. H. Wu. Paratype: China, Zhejiang, Anji, 

Longwangshan, 1 9, 31 .viii. 1993, coll. Z. Xu. (coll. 

Zhejiang Agricultural University, China). 
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Description 

Female. Body length 5.4 - 5.6 mm. Black. 

Mandible largely, antennal scape, pedicel, 

ventral base of flagellum, pronotal lobe, fore 

leg except base of coxa, mid leg except base of 

coxa and brown spot on dorsal portion of fe¬ 

mur, hind tibia largely, long spot on ventral 

portion of hind femur and tibia yellowish whi¬ 

te. Tegula, long spot on dorsal portion of hind 

femur, base and apex of hind tibia, ventral ap¬ 

ex of abdominal petiole, sternites, base and 

apex of tergite I, tergite II largely, tergite III 

partly or largely, and tergite IV entirely red¬ 

dish brown. 

Head shiny. Anterior margin of clypeus 

(fig. 11) prominent medially. Frons sparsely 

and finely punctate, with median furrow. 

Vertex sparsely and finely punctate, without 

orbital foveae. Occipital carina without tooth 

at its apex. HL:HW:POD:OOD = 73:107:8:17. 

Mandibles bifid at apex. Relative length of an¬ 

tennal pedicekflagellomere I:II:III:IV:V = 

11:8:7:7:7:7. 

Thorax shiny. Anterior lateral corner of 

pronotal collar rounded, posterior lateral cor¬ 

ner of propleuron with a blunt tooth. Scutum 

and scutellum densely punctate, metanotum 

sparsely and finely punctate. Propectus roun¬ 

ded medially. Mesopleuron and metapleuron 

sparsely and finely punctate. Propodeal en¬ 

closure with shallow median furrow, propo¬ 

deal posterior slope with broad and deep me¬ 

dian furrow and lateral carinae. 

Forewing as shown in figure 12. Relative 

length of hind trochanter:femur:tibia (fig. 

13):abdominal petiole (fig. 14) = 22:65:88:88. 

Pygidial plate (fig. 15) with median carina. 

Etymology: The name refers to one of the 

main characters: poecilofemorale (derived 

from Greek) means ‘femur of varied color’, as 

there are different colors on the dorsal, lateral 

and ventral portions of the hind femur. 

Diagnosis 

This species is similar to Rhopalum (Calceo- 

rhopalum) simalurense (Maidl), but differs 

from the latter in the anterior lateral comer of 

the collar being rounded, the propodeal poste¬ 

rior slope having lateral carinae, the equal 

lenght of abdominal petiole and hind femur, 

and body coloration. 
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Abbreviations 

HL: head length; HW: head width; POD: postocellar dis¬ 
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Redescription of Senoclidea trichiocerus comb. nov. 

(Hymenoptera: Tenthredinidae, Blennocampinae) 

V. Vasu & Malkiat S. Saini 

VASU, V. & M. S. SAINI, 1998. REDESCRIPTION OF SENOCLIDEA TRICHIOCERUS COMB. NOV. (HYMENO¬ 

PTERA: TENTHREDINIDAE, BLENNOCAMPINAE). - ENT. BER., AMST. 58(5): 82-84. 

Abstract: This study deals with the correct taxonomic placement, and detailed systematic redescription supported by il¬ 

lustrations of Monophadnus trichiocerus. This species is now placed under the genus Senoclidea Rohwer. The features 

separating S. trichiocerus from its allied species S. decorus are commented on. A key to the Oriental species of 

Senoclidea is provided. 

Department of Zoology, Punjabi University, Patiala-147002, India. 

Introduction 

With the addition of two new species to the 

genus Senoclidea Rohwer by Saini & Vasu 

(1996), this genus has extended its faunistic li¬ 

mits to the Indian subcontinent. Of the three 

remaining species, two i.e. S. terminata and S. 

amala, were described by Rohwer (1912) 

from the Phillipines and Java respectively, 

whereas the third i.e. S. decorus, described by 

Konow (1898) from Burma under the genus 

Monophadnus Hartig, was shifted to Senocli¬ 

dea by Rohwer (1912). Here we propose to 

transfer Monophadnus trichiocerus Cameron 

described from Borneo to the genus Senocli¬ 

dea. Based on a combination of significant 

characters such as: malar space linear in Seno¬ 

clidea (at least of diameter of median ocellus 

in Monophadnus), tarsal claw robust, cleft and 

with distinct basal lobe in Senoclidea (simple 

or with small inner tooth but without basal lo¬ 

be in Monophadnus), and forewing stub of 2A 

furcated at apex in Senoclidea (straight in 

Monophadnus), this species is placed under 

Senoclidea. On the basis of broad key charac¬ 

ters, this species allies with S. decorus (Ko¬ 

now), but general colour pattern of body (cya- 

neous in S. decorus, pale brown to black in S. 

trichiocerus) is sufficient to keep both of them 

distinctly separated. 

Senoclidea trichiocerus (Cameron) 
comb. nov. 
(figs 1-6) 

Monophadnus trichiocerus Cameron, 1903: 90. 

Type material 

Holotype $ (borrowed from NHM, London) appended 

with labels as: B. M. Type, 1.369; female, Monophadnus 

trichiocerus Cam.; Matima, Borneo; vide Zool.Rec. for 

1916; Coll. Cameron, 1903-121. 

Depository: Natural History Museum, London. 

Description 

Female: Body length 8 mm. 

Colour: Head black, antenna brownish, cly- 

peus and labrum whitish. Thorax fuscous, 

with whitish pronotal dorsal angles, and tegu- 

lae. Coxae, trochanters and femora of all legs 

reddish brown; tibiae whitish except for brow¬ 

nish apical rings and tarsi black. Abdomen pa¬ 

le brown. Wings hyaline with distinctly infus- 

cate apices; venation including costa, subcosta 

and stigma brownish. 

Head: Antenna subincrassate in middle, 1.7 

X head width. Scape and pedicel each as long 

as its apical width, segment 3 1.5 times as long 

as 4. Clypeus (fig. 1) truncate; labrum (fig. 1) 

2 times as broad as long, with deflexed roun¬ 

ded anterior margin; supraclypeal area trian¬ 

gular and feebly raised. Head with postgenal 

carina, LID:IDMO:EL = 2:3:2; supra-antennal 

pit crescent-shaped in outline; frontal area al- 



Ent. Ber., Amst. 58 (1998) 83 

Figs 1-6. Senoclidea trichiocerus (Cameron); 1, clypeus and labrum; 2, tarsal claw; 3, hypopygium; 4, ovipositor sheath 

(lateral view); 5, median fovea (frontal view); 6, lancet. 

most at level of eyes; supra-antennal tubercles 

moderate and confluent with similarly roundly 

raised frontal ridges. Median fovea (fig. 5) 

distinctly canaliculate and clearly reaching 

median ocellus; postocellar area convex,! .5 ti¬ 

mes as broad as long; temples lateral to lateral 

ocelli convex; post-, inter- and circumocellar 

furrows sharp and distinct; lateral furrows qui¬ 

te distinct, deep, slightly diverging posteriorly 

and ending abruptly just at hypothetical hind 

margin of head; head narrowing behind eyes; 

POL:OCL:UOL:UCL = 1:1:1:1. Head with 

scattered, large, shallow punctation, surface 

shining. 

Thorax: Scutelium subconvex, post-tergite 

neither carinated nor grooved; ICDTTD = 1:5. 

Tarsal claw (fig. 2) on all legs with a subapical 

tooth distinctly stronger than apical one but al¬ 

most equal in length, its basal lobe broad and 

distinct. Basitarsus III 1.5 as long as following 



84 Ent. Ber., Amst. 58 (1998) 

3 joints together. IATS:AWMT:OATS = 

1:1:1. Thorax punctate like head except for 

impunctate scutellum and its post-tergite; its 

surface shining with general oily lustre, and 

covered with brownish pubescence. 

Abdomen: Impunctate, subshining, cover¬ 

ed with brownish pubescence. Hypopygium as 

in fig. 3. Lancet (fig. 6) with 18 serrulae. Ovi¬ 

positor sheath as in fig. 4 (lateral view). 

Male: Unknown. 

Distribution: Borneo (Oriental Region). 

Discussion 

The type complies well with the generic de¬ 

scription of Senoclidea. This species is allied 

to S. decorus from which it can be easily dis¬ 

tinguished: trochanters and femora of all legs 

reddish brown (cyaneous in latter), antenna 

brownish (cyaneous in latter), abdomen pale 

brown (cyaneous in latter), thorax fuscous 

with whitish pronotal dorsal angles and tegu- 

lae (entirely cyaneous in latter). 

Key to Oriental species of Senoclidea 

Rohwer 

1. Tegula pale green or whitish ... 2 

- Tegula black or blueish black .. 4 

2. Clypeus truncate, scape and pedicel brow¬ 

nish or cyaneous; all tibiae whitish with 

their apices black.. 3 

- Clypeus subtruncate with broad medial pro- 

tusion; scape, pedicel and all tibiae pale. 

.. S. gangtokensis Saini & Vasu 

3. Trochanters and femora of all legs cyane¬ 

ous, antenna cyaneous, abdomen cyaneous, 

thorax entirely cyaneous .... 

... S. decorus (Konow) 

- Trochanters and femora of all legs reddish 

brown, antenna brownish, abdomen pale 

brown, thorax fuscous except whitish pro¬ 

notal dorsal angles and tegulae ... 

.S. trichiocerus (Cameron) comb.nov. 

4. Postocellar area broader than long, median 

fovea deep ditch-like or goblet shaped, 

wings hyaline with infuscate apices, vena¬ 

tion black, tibiae mainly whitish or pale .. 5 

- Postocellar area as long as broad, median 

fovea distinctly triangularly indicated with 

its base towards median ocellus, wings en¬ 

tirely infuscate with somewhat darker api¬ 

ces, venation brownish, only bases of tibiae 

whitish ... S. amala Rohwer 

5. Postocellar area broader than long as 3:2, 

supraclypeal area flat, outer aspects of ti¬ 

biae whitish, clypeus and labrum blueish 

black ... S. terminata Rohwer 

- Postocellar area broader than long as 5:4, 

supraclypeal area triangularly raised, tibiae 

except apices pale, clypeus, labrum except 

extreme anterior margin black ... 

......S. wokhaensis Saini & Vasu 
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Themanummer Rode Lijsten 

Op 4 oktober 1997 organiseerde de'Com¬ 

missie voor Inventarisatie en Natuurbescher¬ 

ming (CIN) van de NEV een symposium in 

Utrecht over de bescherming van insecten 

door middel van Rode Lijsten onder de titel 

“Dierendag, ook voor insecten?”. Dit thema¬ 

nummer rapporteert over dit symposium. 

De afgelopen jaren is er veel veranderd in 

het natuurbeleid van de overheid. Tot voor 

tien jaar was de strategie vooral het behouden 

van de bestaande situatie, met de nadruk op re- 

servaatvorming op bijzondere lokaties. De be- 

schermingswaardigheid van de natuur werd 

vooral bepaald door fraaie vegetatietypen en 

aanwezigheid van bijzondere soorten. Dit be¬ 

leid veranderde door twee ontwikkelingen. 

Nationaal door de introductie in 1990 van het 

Natuurbeleidsplan en internationaal door de 

milieuconferentie in Rio de Janeiro in 1992. 

Door ondertekening van het verdrag van deze 

conferentie heeft de Nederlandse overheid de 

plicht op zich genomen de biodiversiteit in 

stand te houden. Hierbij zou een belangrijke 

rol weggelegd moeten zijn voor de bescher¬ 

ming van insecten omdat deze diergroep ver¬ 

antwoordelijk is voor minstens de helft van de 

Nederlandse biodiversiteit. 

Op nationaal niveau is vooral de eerste ver¬ 

andering van groot belang. De introductie van 

het Natuurbeleidsplan betekende een ver¬ 

schuiving van het soortgerichte beleid in re¬ 

servaten naar een systeemgerichte beleid in de 

Ecologische Hoofdstmctuur en de natuurdoel- 

typen. Het belang van de biodiversiteit wordt 

momenteel beoordeeld door de aanwezigheid 

van een beperkt aantal officiële Rode Lijst- 

soorten, die bovendien een rol vervullen in de 

evaluatie van het natuurbeleid. Hierbij zijn de 

insecten sterk ondervertegenwoordigd. 

Binnen de Nederlandse Entomologische 

Vereniging bestond onduidelijkheid over de 

implicaties van het verkozen beleid voor de 

bescherming van de insecten en over de inver¬ 

se relatie, namelijk van het optimaal gebrui¬ 

ken van de insecten binnen het natuurbeleid. 

Om deze redenen is een symposiumdag geor¬ 

ganiseerd over de vraag of het werken met een 

Rode Lijst een goed instrument is voor een ge¬ 

richte bescherming van de gehele biodiversi¬ 

teit, en in het bijzonder de insecten. 

Het programma van de dag was opgedeeld 

in vier delen. Het eerste gedeelte gaf Was- 

scher aan de hand van het voorkomen van li¬ 

bellen uitleg over het opstellen van een Rode 

Lijst. Hoogeveen schetste hoe de overheid ge¬ 

bruik wenst te maken van Rode Lijsten in het 

natuurbeschermingsbeleid. In het tweede deel 

volgde een kritische beschouwing over Rode 

Lijsten. Heijerman onderzocht aan de hand 

van het loopkeversbestand in hoeverre de in 

gebruik zijnde criteria voor het samenstellen 

van Rode Lijsten - met de daarbij behorende 

problemen - eenduidig zijn. Ellis werkte deze 

lijn verder uit met een meer theoretische be¬ 

schouwing over de plaats van de cryptobion- 

ten ten opzichte van de aaibare flora en fauna. 

Het middagprogramma stond in het teken 

van de toepassing van Rode Lijsten. Veling 

ging in op de bruikbaarheid van de Rode Lijst 

voor het beschermen van dagvlinders. Vervol¬ 

gens werd onder leiding van Zeegers door de 

45 deelnemers aan het symposium in vier 

werkgroepen - met ieder een andere opdracht - 

onderzocht hoe een lijst met te beschermen 

soorten afhankelijk is van de toegepaste crite¬ 

ria. Dit gebeurde aan de hand van de gegevens 

over het voorkomen van de roofvliegen. In het 

laatste deel is onder leiding van Siepel een dis¬ 

cussie gevoerd over het nut en het gebruik van 

de Rode Lijsten voor insecten. 

De teksten van het symposium zijn door 

een gelegenheidsredactie bewerkt tot de zes 

artikelen die dit themanummer vullen. De re¬ 

dactie werd hierbij gevoerd door de voltallige 

CIN, bestaande uit Theodoor Heijerman, Roy 

Kleukers, Pjotr Oosterbroek, Mart Ottenheim, 

Wouter van Steenis, Walter van Wingerden, 

Theo Zeegers en ondergetekende. Met dit the¬ 

manummer willen wij de problematiek van de 

soortsbescherming met Rode Lijsten onder de 

aandacht brengen van een breder publiek in de 

verwachting dat daardoor de bescherming van 

de Nederlandse natuur, inclusief de insecten, 

nog beter gestalte kan krijgen. 

Aat Barendregt, voorzitter CIN-NEV 



Rode Lijsten in het Nederlandse natuurbeleid 

Ybele Hoogeveen 

HOOGEVEEN, Y. R„ 1998. RED DATA LISTS IN DUTCH NATURE POLICY. - ENT. BER., AMST. 58 (6): 86-91. 

Abstract: Red Data Lists have a dual purpose. On the one hand, they raise public awareness for the lost of biodiversity. 

On the other, they may serve as the basis for conservation policy and its evaluation. Especially for this latter purpose, it 

is essential that Red Data Lists have an official status and are methodologically sound. This article deals with the gene¬ 

ral methodology of Red Data Lists in The Netherlands and their status within Dutch nature policy. The nature policy of 

the Dutch government is aimed at maintaining biodiversity through the establishment of the national ecological network. 

This network consists of core areas, nature development areas and ecological corridors. Regional plans and local ma¬ 

nagement goals are expressed in terms of national target types. They integrate an ecosystem approach and a species ap¬ 

proach. Both target species and ecological processes are used as quality parameters for the target types. The selection of 

target species is partly based on national Red Data Lists. Red Data Lists thus become an important basis for defining po¬ 

licy targets and evaluation of policy results. 

Keywords: Red Data Lists, conservation, government, The Netherlands. 

Informatie- en KennisCentrum-Natuurbeheer, postbus 30, 7600 AA Wageningen. Huidige adres auteur: Winand Staring 
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Inleiding 

Rode Lijsten worden in nationaal en interna¬ 

tionaal verband gebruikt om aandacht te vra¬ 

gen voor soorten die met uitsterven bedreigd 

zijn. In eerste instantie heeft de Rode Lijst een 

signaalfunctie. Overheden en particulieren 

worden aangespoord om maatregelen te tref¬ 

fen voor de soorten die op een Rode Lijst 

staan. Idealiter zou dit moeten leiden tot een 

concreet beleid dat van tijd tot tijd geëvalu¬ 

eerd kan worden en dat vervolgens tot een her¬ 

ziening van de Rode Lijsten leidt. Dit klinkt 

eenvoudig maar de praktijk is weerbarstig. 

Allereerst is nodig, dat voor alle soorten- 

groepen dezelfde eenduidige criteria worden 

gehanteerd. De selectie van soorten moet bo¬ 

vendien plaatsvinden op basis van kwantita¬ 

tieve gegevens. Als basis voor toekomstige 

evaluaties is ‘best-professional judgement’ 

niet goed genoeg. Verder moet de methodiek 

van selectie constant zijn, want veranderingen 

in de soortensamenstelling van opeenvolgen¬ 

de Rode Lijsten horen te informeren over de 

feitelijke populatie-ontwikkeling en niet over 

de gevolgde methodiek. 

In de tweede plaats is de status van de Rode 

Lijsten belangrijk. Een officiële vaststelling 

door de beleidsverantwoordelijke instantie, 

c.q. het Ministerie van Landbouw, Natuurbe¬ 

heer en Visserij (Ministerie van LNV), legt in 

principe een veel steviger basis onder het be¬ 

leid. Maar dan moet dat beleid vervolgens ook 

in adequate toetsbare termen worden gefor¬ 

muleerd. Op al deze punten voldeden Rode 

Lijsten en het beleid daaromtrent tot voor en¬ 

kele jaren niet of niet volledig. 

De uitsterfkans van soorten op een bepaald 

schaalniveau is vanouds het achterliggende 

motief voor opname van soorten op de Rode 

Lijst. De IUCN (1993) heeft met dit uitgangs¬ 

punt een aantal Rode-Lijstcategorieën voorge¬ 

steld, die in internationaal verband gehanteerd 

zouden moeten worden. De criteria worden 

Tabel 1. Indeling in Rode-Lijstcategorieën via trend- en 

zeldzaamheidscriterium: TNB = thans niet bedreigd; GE 

= gevoelig; KW = kwetsbaar; BE = bedreigd; EB = ernstig 

bedreigd. 

Trendcriterium (% achteruitgang) 

<25 % GE TNB TNB TNB 

25-50% KW KW KW TNB 

50-75% BE BE KW GE 

75-100% EB BE KW GE 

< 1% 1-5% 5-12,5% >12,5% 
-► 

Zeldzaamheidscriterium (% relatieve areaalgrootte) 
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gevormd door een klassenindeling in zeld¬ 

zaamheid binnen Nederland en de trend in 

voorkomen ten opzichte van een vaststaand 

jaar (tabel 1). In het nationale beleid heeft 

Nederland die overgenomen. ‘Extinct’ bij de 

IUCN werd ‘Verdwenen’ in Nederland, 

‘Critical’ werd ‘Ernstig bedreigd’, ‘Endange¬ 

red’ werd ‘Bedreigd’, ‘Vulnerable’ werd 

‘Kwetsbaar’, ‘Susceptible’ werd ‘Gevoelig’ 

en ‘Safe/Low Risk’ werd ‘Thans niet be¬ 

dreigd’. In een Rode Lijst worden soorten op¬ 

genomen die volgens deze indeling ‘Ernstig 

bedreigd’, ‘Bedreigd’, ‘Kwetsbaar’ of ‘Ge¬ 

voelig’ zijn. 

Het uitbrengen van het Natuurbeleidsplan 

(Ministerie van LNV, 1990) bracht nieuw elan 

in het natuurbeleid met de inrichting van de 

Ecologische Hoofdstructuur als grootste uit¬ 

daging. Deze bijdrage behandelt de wijze, 

waarop het Ministerie van LNV heeft getracht 

Rode Lijsten te integreren in het beleidscon¬ 

cept voor de Ecologische Hoofdstructuur. 

Recente beleidsontwikkeling 

Achter het Natuurbeleidsplan en dus het con¬ 

cept van de Ecologische Hoofdstructuur zit 

primair een ecosysteemgerichte benadering. 

Door vergroting (natuurontwikkeling), verbe¬ 

tering (optimalisatie van het beheer van kern¬ 

gebieden) en verbinding van natuurterreinen 

(ecologische verbindingszones) zou een 

robuust samenhangend netwerk van waarde- 

volle ecosystemen moeten ontstaan. Groot¬ 

schalige natuurlijke processen zouden moeten 

fungeren als de motor achter de natuurontwik¬ 

keling. Daarmee ontstond een zekere contro¬ 

verse met de meer traditionele soortenbenade¬ 

ring in de natuurbescherming: het veiligstellen 

van habitats van soorten als das, korhoen en 

grutto door kleinschalige beheersingrepen. In 

het Natuurbeleidsplan werd geen afstand ge¬ 

nomen van dit soortenbeleid, maar dit werd 

nadrukkelijk gezien als aanvullend. 

De doelen voor de Ecologische Hoofd¬ 

structuur waren in het Natuurbeleidsplan nog 

slechts heel algemeen geformuleerd. Al snel 

ontstond de behoefte aan een nadere uitwer¬ 

king. Bij deze uitwerking werd allengs dui¬ 

delijk dat een rigide onderscheid tussen een 

‘systeem-benadering’ (gericht op natuurlijke 

dynamiek met de gewenste processen) en een 

‘soort-benadering’ (gericht op lokale soorten¬ 

rijkdom en soortspecifieke habitateisen) niet 

doelmatig was. Het ecosysteembegrip alleen 

bleek niet operationeel voor het stellen van 

toetsbare doelen ten aanzien van biodiversiteit 

want hiermee werden geen duidelijke priori¬ 

teitstellingen en toetsbare kwaliteitsdoelen be¬ 

reikt. Concrete ruimtelijke randvoorwaarden 

en milieu-eisen werden node gemist voor een 

doorvertaling van het natuurbeleid in het 

ruimtelijk- en milieubeleid. 

Soorten bieden voor deze aspecten een veel 

concreter handvat dan systemen vanwege hun 

meetbare areaal- en milieu-eisen. Probleem bij 

een doelformulering in termen van soorten is, 

dat Nederland een slordige 35.000 soorten met 

zeer uiteenlopende habitats herbergt, waarmee 

geen heldere soortenselectie tot stand komt. 

Wat goed is voor de ene soort, is de doodsteek 

voor de andere. Hierin ligt de kern van de kri¬ 

tiek op het soortenbeleid, want door de tegen¬ 

strijdige habitateisen ontstaat er een inconsis¬ 

tente aansturing van inrichting en beheer. Een 

heldere prioriteitstelling op soortsniveau ont¬ 

brak tot voor kort, waardoor de tot dan toe ge¬ 

hanteerde aandachtsoortenlijst tamelijk arbi¬ 

trair was. 

In de ontwerp-nota Ecosysteemvisies (Jan¬ 

sen et al., 1994) zijn de ecosysteemgerichte en 

de soortgerichte benadering geïntegreerd. De 

algemene doelstelling van het Natuurbeleids¬ 

plan is geïnterpreteerd als het behoud van de 

biodiversiteit in Nederland op zo natuurlijk 

mogelijke wijze, met bijzondere aandacht 

voor internationaal belangrijke soorten. Deze 

doelstelling is vervolgens geoperationaliseerd 

via de zogenaamde doelsoorten. Deze soorten 

zijn feitelijk te beschouwen als kwaliteitspara¬ 

meters van de ecosystemen. Veiligstelling van 

de habitats van de doelsoorten vergt echter een 

uitgekiende processturing. In grootschalige 

systemen kan de vereiste habitatdifferentiatie 

plaatsvinden door landschapvormende pro¬ 

cessen. Waar die processen ontbreken of niet 

getolereerd kunnen worden, zorgt de mens via 

actief beheer voor specifieke condities. Het 
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gehele scala aan mogelijkheden werd vervat in 

een reeks van 136 natuurdoeltypen. 

De ontwerp-nota Ecosysteemvisies heeft 

een nadere uitwerking gekregen in het Hand¬ 

boek Natuurdoeltypen in Nederland (Bal et 

al., 1995) en in de daarop gebaseerde beleids¬ 

nota Ecosystemen in Nederland (Ministerie 

van LNV, 1995). 

Drie benaderingen voor selectie van 
doelsoorten 

Voor de selectie van doelsoorten bestaan ver¬ 

schillende benaderingen. In de eerste plaats 

kan men een biogeografische insteek kiezen. 

Gekeken wordt dan naar de verspreiding en 

populatie-ontwikkeling van soorten. Naarma¬ 

te een soort zeldzamer is en sneller in aantal 

achteruitgaat, is de kans op uitsterven groter. 

De meest bedreigde soorten worden geselec¬ 

teerd als doelsoort. Relevante aspecten zijn 

hierbij het areaal, de populatie-omvang en de 

populatie-trend. Aantrekkelijk in deze bena¬ 

dering is de heldere relatie tussen doelsoorten 

en behoud van biodiversiteit. Betrouwbare 

verspreidings- en trendgegevens vergen echter 

kostbare monitoringsinspanningen die slechts 

voor een gering aantal soorten mogelijk zullen 

zijn. 

In de fylogenetische benadering gaat men 

uit van de mate van taxonomische uniciteit. 

Relevante aspecten zijn de evolutionaire ge¬ 

schiedenis en de morfologische kenmerken. 

Het verdwijnen van een soort met een min of 

meer uniek bouwplan is in deze visie erger dan 

het verdwijnen van een soort uit een algemeen 

taxon (Faith, 1995). Aan deze benadering zit¬ 

ten nogal wat haken en ogen. Een goede me¬ 

thodiek om langs deze weg tot een zinnige 

doel soortenlijst te komen is er vooralsnog niet. 

De ecologische benadering legt de nadruk 

op de representatieve dwarsdoorsnede door 

het ecosysteem. Relevante aspecten zijn de in- 

terspecifieke relaties en de correlatieve ver¬ 

spreiding. Sommige soorten scheppen het 

leefmilieu van vele andere. Door de aandacht 

alleen op deze eerstgenoemde soorten te rich¬ 

ten, zou de biodiversiteit efficiënt kunnen 

worden behouden. Dit is het concept van 

‘sleutelsoorten’ of ‘key-stone species’ (Harper 

& Hawksworth, 1995). Deze benadering is op 

zich aantrekkelijk, maar vereist wel, dat men 

zich expliciet uitspreekt over het ‘slot’ (een 

bepaalde variatie-maat), waar de ‘sleutel’ op 

moet passen. En ook dat leidt tot subjectieve 

keuzen, die maken dat de uiteindelijke set aan 

sleutelsoorten nooit representatief kan zijn 

voor de gehele biodiversiteit. 

Selectiecriteria in het Nederlandse 
natuurbeleid 

Voor de selectie van doelsoorten in het 

Nederlandse natuurbeleid is de biogeografi- 

sche benadering gekozen. Er zijn drie criteria 

gebruikt: 

- Voor de soort is Nederland internationaal 

gezien van relatief grote betekenis (het i- 

criterium). 

- De populatie van de soort vertoont in 

Nederland een dalende trend (het t-criteri- 

um). 

- De soort is in Nederland zeldzaam (het z- 

criterium). 

Het eerste criterium is uitgewerkt door de 

ligging van Nederland binnen het areaal van 

de soort te beschouwen. Achterliggend argu¬ 

ment is, dat Nederland een grotere verant¬ 

woordelijkheid voor de soort heeft naarmate 

het verspreidingsgebied kleiner is en Neder¬ 

land daarin een meer centrale positie inneemt 

(Siepel et al., 1993a, b). De andere twee crite¬ 

ria hebben betrekking op de uitsterfkans in 

Nederland, die uiteraard groter is naarmate de 

soort zeldzamer is en sterker achteruitgaat. 

Criteria zijn bijvoorbeeld het halveren van het 

areaal in de na-oorlogse periode, of een lande¬ 

lijke verspreiding kleiner dan 25 % van het 

oppervlak. 

Door deze kwalitatieve uitwerking van de 

criteria is een reproduceerbare selectie verkre¬ 

gen. Door toepassing van de selectiecriteria 

ontstaan deelverzamelingen die onderling 

overlappen. Uiteindelijk zijn als doelsoorten 

alleen soorten geselecteerd die aan twee of 

meer van de criteria voldoen, dat wil zeggen 

de deelverzamelingen itz, it, iz en tz (fig. 1). 
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Fig. 1. Selectie van de doelsoorten met de drie criteria. 

Doelsoorten in natuurdoeltypen 

De natuurdoeltypen (Bal et al., 1995) zijn te 

beschouwen als beschrijvingen van de in het 

natuurbeleid nagestreefde ecosystemen per re¬ 

gio. Elk natuurdoeltype apart herbergt een 

aantal doelsoorten. Samen omvatten de 132 

natuurdoeltypen de habitats van alle 657 doel¬ 

soorten. Als alle natuurdoeltypen in voldoen¬ 

de mate worden gerealiseerd zou dus aan de 

doelstelling van behoud van biodiversiteit in 

Nederland worden voldaan. Het stelsel van ty¬ 

pen maakt expliciete lokale afwegingen mo¬ 

gelijk zonder het nationale aspect uit het oog 

te verliezen. 

De koppeling van doelsoorten aan na¬ 

tuurdoeltypen is niet alleen van belang voor 

het inzichtelijk maken van de bijdrage van een 

natuurdoeltype aan behoud van de biodiver¬ 

siteit. Ook voor de doorwerking in milieu- 

en ruimtelijk beleid is deze koppeling waar¬ 

de vol. De maximale belastingsnormen van 

het natuurdoeltype voor bepaalde milieu-in- 

vloeden kunnen bijvoorbeeld onderbouwd 

worden via bekende toleranties per doelsoort. 

Ook zijn inschattingen te maken van de soor¬ 

tenrijkdom van een type als functie van de op¬ 

pervlakte. 

Rode Lijsten 

Hier komen we aan de positie van Rode 

Lijsten in het geheel. Rode Lijsten hebben een 

dubbele functie. Ze zijn een signaal naar de 

politiek en de samenleving over de ontwikke¬ 

ling van de biodiversiteit. Daarnaast vormen 

ze een toetssteen voor het natuurbeleid. De 

laatste jaren zijn 9 Rode Lijsten opgesteld (on¬ 

der andere Hom et al., 1994; Van Ommering 

et al., 1995; Lina & Van Ommering, 1994, 

1996; Arnolds & Van Ommering, 1996) vol¬ 

gens de uitgangspunten van de IUCN (1993). 

In tabel 2 is weergegeven, welke Rode Lijsten 

in Nederland zijn verschenen of in voorberei¬ 

ding zijn. Voor insecten zijn Rode Lijsten ge¬ 

maakt voor dagvlinders, libellen (fig. 2) en 

sprinkhanen. 

Fig. 2. Gomphus vulgatissi- 

mus (Linnaeus): een zeld¬ 

zame en achteruitgaande 

Rode-Lijstsoort (Foto: 
René Krekels). 
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Tabel 2. Officiële Rode Lijsten in Nederland met jaartal van verschijnen (i.v. = in voorbereiding), het aantal beschouw¬ 

de soorten per groep, het aantal Rode-Lijstsoorten en het aantal soorten met de officiële status van doelsoort (Bal et al., 

1995). 

groep jaartal 

Rode lijst 

beschouwde 

soorten 

Rode-Lijst¬ 

soorten 
Aantal 

doelsoorten 

zoogdieren 1994 65 25 17 

dagvlinders 1995 70 47 47 

broedvogels 1996 172 57 64* 

reptielen/ amfibieën 1996 23 15 12 

paddestoelen 1996 2475 1655 geen 

zoetwatervissen 1998 45 21 4 

libellen 1998 70 27 20 

korstmossen 1998 694 327 geen 

sprinkhanen/krekels 1998 45 27 geen 

hogere planten i.v. 408 

diverse vissen geen 52* 

stekelhuidigen geen 9 

kreeftachtigen geen 19 

* hoger aantal doelsoorten dan Rode-Lijstsoorten wegens de hantering van het i-criterium 

Voor de beoordeling van de uitsterfkans in 

Nederland zijn zowel de huidige zeldzaamheid 

als de aantalsontwikkeling relevant. Hier sluit 

de Rode-Lijstbenadering dus aan op de selectie 

van doelsoorten. Door onderlinge afstemming 

van de selectiecriteria is een directe vertaling 

van de Rode Lijsten naar de doelsoorten moge¬ 

lijk geworden. In het huidige stelsel correspon¬ 

deren de Rode-Lijstcategorieën ‘Ernstig be¬ 

dreigd, ‘Bedreigd’, en ‘Kwetsbaar’ met de 

‘tz’-categorie van de doelsoorten. En dat bete¬ 

kent, dat veiligstelling van hun habitats een ex¬ 

pliciete doelstelling wordt voor (een deel van) 

de ecologische hoofdstructuur. 

In principe kunnen alle soortengroepen 

waarvoor Rode Lijsten zijn gemaakt uiteinde¬ 

lijk ook opgenomen worden in de doelsoorten- 

lijst, maar om praktische redenen gebeurt dit 

niet per definitie. Bij elke uitbreiding van de 

doelsoortenlijst zal steeds bekeken moeten 

worden wat de meerwaarde en praktische be¬ 

tekenis voor het beheer is. Ook moet de haal¬ 

baarheid van een meetnet voor de betroffen 

soortengroep worden nagegaan. 

De ‘Gevoelige’ soorten op de Rode Lijst 

worden sowieso geen doelsoort, omdat hun 

verspreiding of aantalsontwikkeling (nog?) 

geen aanleiding geeft voor reservaatbeheer. 

Dat ze toch op de Rode Lijst staan, heeft hier 

dus vooral een signaalfunctie. 

Conclusie 

In het Natuurbeleidsplan zijn twee wegen aan¬ 

wezig om de natuur te behouden en te stimule¬ 

ren. De eerste verloopt via het gebiedenbeleid 

met de processen in de ecosystemen binnen de 

Ecologische Hoofdstructuur (‘zwarte ooie¬ 

vaars’). De tweede weg is gericht op het soor¬ 

tenbeleid met speciale aandachtsoorten, de 

Rode-Lijstsoorten en eventueel soortsbescher- 

mingsplannen (‘witte ooievaars’). Beide lij¬ 

nen ontmoeten elkaar in de natuurdoeltypen. 

De Nederlands aanpak van Rode Lijsten 

sluit goed aan bij de IUCN-terminologie. 

Voor een optimale doorwerking in het over¬ 

heidsbeleid en de acties van derden hebben de 

Rode Lijsten een officiële status gekregen. De 

reproduceerbaarheid en consistentie is ge¬ 

waarborgd door kwantitatieve en eenduidige 

selectiecriteria. Daardoor zijn opeenvolgende 

Rode Lijsten ook toepasbaar voor de beleids¬ 

evaluatie. Via de doelsoortenbenadering wer¬ 

ken de Rode Lijsten door in het gebiedsgerich¬ 

te natuurbeleid. 

Dankwoord 

Voor het samenstellen van het overzicht in tabel 2 wordt 

Johan Thissen (IKC-N) bedankt voor zijn bijdrage. 
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Rode Lijsten: zinvol of vol onzin? 

Theodoor Heijerman & Hans Turin 

HEIJERMAN, TH. & H. TURIN, 1998. THE RED DATA LIST: SENSE OR NONSENSE? - ENT. BER., AMST. 58 (6): 

92-104. 

Abstract. Red Data Lists are lists of species which are believed to be rare or declining and therefore at risk of (local) ex¬ 

tinction. For The Netherlands, the Ministry of Agriculture, Nature Management and Fisheries has developed a system of 

classifying endangered species, adapted from the official IUCN Red Data List approach. Red Lists serve a large number 

of purposes. Most important, Red List species are automatically selected as species needing special attention in nature 

policy and management (target species). However, the Red List format - especially the definition and application of sta¬ 

tus categories - has some serious weaknesses. In this study we examine these weaknesses and pitfalls by compiling Red 

Lists for Dutch carabid beetles following both the official procedure and some alternative approaches. From our evalu¬ 

ations we conclude that the classification into Red List categories leads to highly arbitrary results. We also argue that the 

concept of rarity is not defined in a biological meaningful way and that population trends can not be assessed quantitati¬ 

vely on the basis of existing data. We finally suggest that conservationists may not be in need of national Red Data Lists 

at all. 

Keywords: Red Data Lists, Carabidae, The Netherlands. 

Stichting Faunistisch Onderzoek Carabidae, p.a. Sectie Diertaxonomie, Landbouw Universiteit Wageningen, Binnen¬ 

haven 7, 6709 PD Wageningen. 

Inleiding 

Rode Lijsten zijn overzichten van soorten die 

zo zeldzaam zijn of achtemitgaan dat bescher¬ 

mende maatregelen nodig zijn om te voorko¬ 

men dat ze uit Nederland verdwijnen; ze ge¬ 

ven aan in welke mate soorten in Nederland 

gevaar lopen uit te sterven. Daarnaast hebben 

ze tal van andere toepassingen (zie bijvoor¬ 

beeld Natuurbeschermingsraad, 1994): ze 

worden ondermeer gebruikt voor de selectie 

van doelsoorten, om het diversiteitsprobleem 

onder de aandacht te brengen, om het beleid 

toetsbaar te maken, om bewustzijn en draag¬ 

vlak in de maatschappij te creëren. 

Om Rode Lijsten verantwoord te kunnen 

toepassen is het nodig te weten hoe deze pre¬ 

cies tot stand zijn gekomen. In Nederland zijn 

naast de verschillende officiële ook officieuze 

Rode Lijsten gepubliceerd. Deze lijsten ver¬ 

schillen sterk wat betreft opzet en betekenis. 

Het Informatie- en KennisCentrum Natuurbe¬ 

heer (IKC-Natuurbeheer) van het Ministerie 

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 

heeft daarom een gestandaardiseerde methode 

voorgesteld, die aansluit bij de internationale 

systematiek. De lijsten volgens deze IKC-me- 

thode zijn de officiële Rode Lijsten. In de 

praktijk blijkt echter dat standaardisatie maar 

ten dele is gelukt: bij de opzet van de ver¬ 

schillende officiële lijsten zijn verschillende 

variaties op de algemene richtlijnen gehan¬ 

teerd. In deze bijdrage willen we onderzoeken 

welke haken en ogen er zitten aan het opstel¬ 

len van Rode Lijsten. Hiertoe hebben we een 

Rode Lijst opgesteld voor de Nederlandse 

loopkevers, volgens de officiële richtlijnen 

(wordt niet gepubliceerd). Daarnaast hebben 

we lijsten gemaakt waarbij alternatieve defini¬ 

ties van zeldzaamheid en trend zijn gebruikt. 

Deze lijsten zijn opgesteld op grond van het 

basisbestand met verspreidingsgegevens van 

de Nederlandse loopkevers. Dit bestand, dat 

wordt beheerd door de Loopkeverwerkgroep 

(officieel: Stichting Faunistisch Onderzoek 

Carabidae), is opgebouwd uit gegevens van 

bodemvalbemonsteringen en handvangsten en 

bevat ruim 66.000 vangpotrecords en 104.000 

handvangstrecords, samen een totaal van meer 

dan 2,5 miljoen exemplaren. 

De alternatieve procedures leiden tot ver¬ 

schillende resultaten. Dit roept de vraag op of 
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het überhaupt mogelijk is om - gegeven de 

huidige databestanden - zeldzaamheid en 

trend verantwoord te kwantificeren. Op deze 

vraag zal in de discussie worden ingegaan. 

Deze bijdrage is vooral een evaluatie van 

de wijze waarop Rode Lijsten tot stand ko¬ 

men. Daarnaast gaan we in de discussie kort in 

op enkele theoretische aspecten en op de haal¬ 

baarheid van doelstellingen en toepassingen 

van deze lijsten. Als blijkt dat Rode Lijsten 

hun aanspraken niet kunnen waarmaken dan 

zullen deze doelstellingen via een andere be¬ 

nadering bereikt moeten worden. 

Methode 

Voor de officiële procedure voor het opstellen 

van Rode Lijsten wordt verwezen naar de in¬ 

leidingen van reeds verschenen lijsten en naar 

Van Ommering (1994). Rode-Lijstcategorieën 

worden gebaseerd op twee factoren, namelijk 

zeldzaamheid en trend. Voor opname op een 

Rode Lijst komen uitsluitend inheemse soor¬ 

ten in aanmerking. 

Inheemse soorten 

Hier verstaan we onder inheemse loopkevers 

die soorten, waarvan het aannemelijk is dat er 

zich in Nederland, in het wild, één of meer 

populaties bevinden, die zich op eigen kracht 

weten te handhaven. Soorten waarvan vastge¬ 

steld zou zijn dat ze uitgestorven zijn in 

Nederland, behoren niet meer tot de inheemse 

fauna. In de visie van het IKC-Natuurbeheer 

horen verdwenen soorten wel op de Rode Lijst 

voor te komen (Van Ommering, 1994). In 

Nederland zijn in totaal 381 soorten loopke¬ 

vers waargenomen. Hiervan zijn er 12 zo inci¬ 

denteel en in lage aantallen gezien, dat we de¬ 

ze beschouwen als dwaalgasten, die geen 

populatie in Nederland hebben, dan wel gehad 

hebben. De overige 369 soorten rekenen we 

tot de inheemse fauna. 

Zeldzaamheid 

Zeldzaamheid kan op vele manieren worden 

gekwantificeerd. Bij de officiële methode 

wordt zeldzaamheid uitgedrukt als het percen¬ 

tage bezette hokken. Er worden vier zeldzaam 

heidsklassen onderscheiden: algemeen (a: % 

hokken > 12,5); vrij zeldzaam (z: % hokken 

tussen 5 en 12,5); zeldzaam (zz: % hokken tus¬ 

sen 1 en 5); en zeer zeldzaam (zzz: % hokken < 

1). Deze (arbitraire) grenzen gelden voor plan¬ 

ten en onge wervelden; voor gewervelden zijn 

andere klassengrenzen gehanteerd. Bij de pad¬ 

destoelen zijn aangepaste grenzen gebruikt 

omdat “ ... de verspreiding van paddestoelen 

minder landsdekkend bekend is dan van bij¬ 

voorbeeld planten of dagvlinders” (Arnolds & 

Van Ommering, 1996). Dit argument geldt ui¬ 

teraard ook voor loopkevers. 

De officiële methode gaat uit van de gege¬ 

vens van de recente periode. Deze beperking 

lijkt logisch als we geïnteresseerd zijn in de 

huidige verspreiding. Aan de andere kant is het 

daarbij noodzakelijk om deze periode te defi¬ 

niëren en dit kan alleen maar op arbitraire 

gronden. We zien dan ook dat bij de bestaande 

Rode Lijsten verschillende recente perioden 

zijn gebruikt. Als recente periode voor de loop¬ 

kevers hebben wij gekozen voor 1970 - 1996. 

Als zeldzaamheid wordt uitgedrukt als het 

percentage bezette hokken, wordt vooral het 

aspect verspreiding in Nederland tot uitdruk¬ 

king gebracht, waarbij geen rekening wordt 

gehouden met dichtheden binnen die hokken; 

één enkele waarneming weegt net zo zwaar als 

honderden records of duizenden exemplaren. 

Behalve het aantal hokken waarin een soort is 

aangetroffen hebben we ook de beschikking 

over het aantal records van elke soort, en bij 

vangpotgegevens ook nog het aantal vangse- 

ries en het aantal exemplaren. Bij vangpotge¬ 

gevens is een record overigens gedefinieerd 

als de waarneming van een soort in een vang- 

serie en over de hele vangperiode, onafhanke¬ 

lijk dus van het aantal exemplaren en het aan¬ 

tal keren dat een vangserie is geleegd. Om 

deze vorm van talrijkheid mee te laten wegen 

hebben we een alternatieve maat voor zeld¬ 

zaamheid gedefinieerd. Zeldzaamheid wordt 

hierbij uitgedrukt als een combinatie van het 

aantal hokken en het aantal records waarin een 

soort waargenomen is (fig. 1). Hierbij zijn de 

hoogste waarden van beide maten op 100% 
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Fig. 1. Aantal hokken uitge¬ 

zet tegen het aantal records 

voor alle Nederlandse loop¬ 

kevers (handvangsten, alle 

perioden). Voor beide assen 

zijn de aantallen genormali¬ 

seerd door het maximum op 

100 te stellen. Hoe dichter 

een soort bij de oorsprong 

ligt, hoe zeldzamer deze is. 

De lijn die als voorbeeld in 

de figuur is getrokken, kan 

worden geschreven als 

y-a+bx. Als b= 1, dan geldt 

a=x+y. Het intercept, a, kan 

worden gebruikt als zeld- 

zaamheidsmaat. 

gesteld. De zeldzaamheidsklassen kunnen 

worden gedefinieerd op basis van het inter¬ 

cept, «, de som van het gestandaardiseerde 

aantal hokken en records (de richtingscoëffi- 

ciënt b is immers 1). De «-waarde is berekend 

voor de handvangsten, gebaseerd op een com¬ 

binatie van hokken en records. Ook bij deze 

methode kunnen de klassengrenzen slechts op 

arbitraire gronden worden vastgesteld. 

Voor loopkevers hebben we gebruik ge¬ 

maakt van hokken van 10 x 10 km2, terwijl 

voor veel andere groepen gegevens per 5x5 

km2 hok (uurhokken) beschikbaar zijn. De 

grootte van de hokken heeft uiteraard invloed 

op de berekende bezettingspercentages. 

We hebben verschillende alternatieve 

methoden om zeldzaamheid te kwantificeren 

toegepast. Vervolgens zijn de consequenties 

hiervan voor de samenstelling van de zeld- 

zaamheidscategorieën bekeken. Hieronder 

worden de negen methoden voor de bereke¬ 

ning van zeldzaamheid kort besproken: 

Methode 1. De officiële methode, waarbij de 

mate van zeldzaamheid gebaseerd is op het 

percentage bezette atlashokken, gebruik ma¬ 

kend van de bovengenoemde zeldzaamheids¬ 

klassen en uitgegaande van de gegevens van 

de recente periode. 

Methode 2. Als methode 1, maar met gebruik 

van aangepaste klassengrenzen volgens de 

paddestoelenprocedure. De factor waarmee de 

klassengrenzen moesten worden gecorrigeerd 

bedroeg 0,71, het quotient van het aantal hok¬ 

ken van de meest algemene soort, Pterosti- 

chus strenuus (Panzer) (297) en het totale aan¬ 

tal hokken (420). 

Methode 3. Als methode 1, maar hierbij hebben 

we de berekeningen gebaseerd op alle beschik¬ 

bare gegevens, dat wil zeggen van alle perioden. 

Methode 4. Hierbij is de zeldzaamheid, als «- 

waarde, berekend voor de handvangsten, ge¬ 

baseerd op een combinatie van hokken en re¬ 

cords. De berekeningen zijn gebaseerd op alle 

gegevens. De klassengrenzen zijn: a ^ 15: al¬ 

gemeen; 10 ^ a < 15: vrij zeldzaam; 5 ^ a < 

10 : zeldzaam; en a < 5: zeer zeldzaam. 

Methode 5. Hierbij is de «-waarde berekend 

voor de potvangsten, als de combinatie van se¬ 

ries en exemplaren. Voor deze methode geldt: « 

$5 60: algemeen; 40 ^ « < 60: vrij zeldzaam; 5 

sS « < 40 : zeldzaam; en « < 5: zeer zeldzaam. 

Methode 6. Als derde variant is de «-waarde, 

als combinatie van hokken en records, bere¬ 

kend op de hand- en potvangstgegevens uit de 

recente periode, met als klassengrenzen 5, 10 

en 15. 
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Methode 7. Als methode 6, maar de grenzen 

zijn nu zodanig gekozen dat in elke klasse pre¬ 

cies zoveel soorten vallen als bij de methode 1 : 

a 251 algemeen; 8,9 ^ a < 25: vrij zeldzaam; 

1,6 ^ a < 8,9 : zeldzaam; en a < 1,6: zeer zeld¬ 

zaam. Verschillen tussen beide methoden zijn 

dan alleen het gevolg van verschuivingen naar 

andere zeldzaamheidsklassen. 

Methode 8. Sommige soorten worden beter 

bemonsterd met bodemvallen, voor andere 

soorten zijn verschillende handvangstmetho- 

den beter. Om de mate van zeldzaamheid vast 

te stellen moet daarom eigenlijk worden geko¬ 

zen voor die methode die gebaseerd is op de 

gegevens afkomstig van de beste vangtech- 

niek. Dit kan bereikt worden door de resulta¬ 

ten van methode 4 en 5 zo te combineren, dat 

voor elke soort de minst kritische a-waarde 

wordt gekozen. Methode 8 is een combinatie 

van 4 en 5. 

Methode 9. Deze methode is gelijk aan metho¬ 

de 8 maar dan met andere, strengere, klassen¬ 

grenzen voor de a-waarden. 

Deze negen methoden om zeldzaamheid te 

kwantificeren worden vergeleken op grond 

van de aantallen soorten die aan de verschil¬ 

lende zeldzaamheidsklassen worden toegewe¬ 

zen. 

Trend 

Het vaststellen van trends komt feitelijk neer 

op het vergelijken van abundanties van twee 

of meer perioden. Hierbij doen zich tenminste 

twee problemen voor. Allereerst moeten de te 

vergelijken perioden worden gedefinieerd. Bij 

de diverse - ook officiële - Rode Lijsten zijn 

verschillende perioden met elkaar vergeleken. 

Ten tweede zijn waargenomen abundanties 

niet zonder meer vergelijkbaar als gevolg van 

verschillen in vang- of waamemingsintensi- 

teit. Er moeten hiervoor dus correcties plaats¬ 

vinden. Soms wordt het totaal aantal waarne¬ 

mingen of records van alle soorten in een 

periode als maat gezien voor deze intensiteit 

(paddestoelen), dan weer wordt deze geba¬ 

seerd op de abundanties van een paar soorten 

die geen trend zouden vertonen (dagvlinders), 

of zijn weer andere variaties op deze correctie- 

methoden ontwikkeld (reptielen en amfi¬ 

bieën). De methode die wij voor de loopkevers 

gebruiken gaat ervan uit dat het totaal aantal 

waarnemingen (hokken of records) per perio¬ 

de de beste maat is voor algemene vanginten- 

siteit en bij alle hieronder genoemde metho¬ 

den zijn de waarnemingen gerelateerd aan dit 

totale aantal. Deze methode werd eerder ge¬ 

bruikt door Desender & Turin (1989). Net als 

bij de zeldzaamheidsbepalingen moet ook de 

mate van achteruitgang op grond van arbitrai¬ 

re criteria worden vastgesteld. 

Volgens de officiële methode wordt de ma¬ 

te van achteruitgang gebaseerd op de afname 

van het percentage bezette hokken en worden 

de volgende trendklassen onderscheiden: sta¬ 

biel/toegenomen (0/+: achteruitgang <25%); 

afgenomen (t: achteruitgang tussen 25 en 

50%); sterk afgenomen (tt: achteruitgang tus¬ 

sen 50 en 75%); en zeer sterk afgenomen (ttt: 

achteruitgang >75%). Een alternatieve wijze 

om tot een klassenindeling te komen is moge¬ 

lijk door deze te baseren op de mate van signi¬ 

ficantie van de verschillen. Hierbij worden per 

soort een x2- en een G-toets uitgevoerd om te 

bepalen of er een significant verschil bestaat 

tussen het aantal bezette hokken (records) in 

de te vergelijken perioden, rekening houdend 

met het totaal aantal bezette hokken (records) 

in beide perioden. Bij de klassenindeling zijn 

dezelfde grenswaarden gebruikt als bij de pro¬ 

cedure voor de Vlaamse Rode Lijst van loop¬ 

kevers en zandloopkevers (Desender et al., 

1995). Tenslotte is een procedure gevolgd, ge¬ 

baseerd op regressieanalyses over 11 decades. 

De regressielijn van soorten met een neer¬ 

waartse trend moet een helling hebben die sig¬ 

nificant afwijkt van 0 (p < 0,01). De mate van 

afname wordt bepaald door de helling zelf en 

de klassenindeling is gebaseerd op hiaten in de 

gesorteerde reeks van hellingshoeken. 

We hebben verschillende alternatieve me¬ 

thoden om trends te kwantificeren toegepast. 

Omdat men pas vanaf circa 1950 regelmatig 

bodemvallen is gaan gebruiken, zijn voor de 

trendbepalingen alleen de handvangstgege- 

vens gebruikt. Vervolgens is de consequentie 

van de methode voor de samenstelling van de 

trendcategorieën bekeken. Hieronder worden 
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Tabel 1. Overzicht van toegepaste Rode-Lijstmethoden (getallen tussen haakjes verwijzen naar de gebruikte zeldzaam- 

heids- en trendmethoden, zie tekst en tabel 2 en 3). 

# methode zeldzaamheid methode trend 

1: % hokken, recente periode, hand&pot (1) 

2: als 1, met correctie klassengrenzen (2) 

3: % hokken, recente periode, hand&pot (1) 

4: als 3, met correctie klassengrenzen (2) 

5: a-waarde, hele periode, hand-pot (7) 

6: a-waarde, combinatie van (4) en (5) (8) 

7: a-waarde, combinatie van (4) en (5) (9) 

% hokken, recent/referentie (1) 

% hokken, recent/referentie (1) 

X2, recent/referentie (9) 

X2, recent/referentie (9) 

regressie a-waarde (19) 

regressie a-waarde (19) 

regressie a-waarde (19) 

de 19 uitgevoerde methoden voor de bereke¬ 

ning van trend kort besproken: 

Methode 1. Hierbij zijn trends vastgesteld vol¬ 

gens de officiële procedure, waarbij de recen¬ 

te periode, 1970-1996, vergeleken is met de 

referentieperiode, 1900-1949. 

Methoden 2-4. In plaats van een vergelijking 

tussen de recente en de referentieperiode is 

gekeken naar de verandering in percentage be¬ 

zette hokken voor en vanaf 1930, 1950 en 

1970 respectievelijk. 

Methoden 5 - 8. Voorgaande vier methoden 

zijn vervolgens uitgevoerd op grond van het 

aantal records in plaats van hokken. 

Methoden 9-16. Voorgaande acht procedures 

zijn herhaald, waarbij de klassenindeling is 

gebaseerd op de mate van significantie van de 

verschillen in bezetting (x2- en G-toets). 

Methoden 17 - 19. Hierbij is gebruik gemaakt 

van een regressieanalyse van respectievelijk 

het (gestandaardiseerde) aantal records, hok¬ 

ken en de «-waarde, als combinatie van hok¬ 

ken en records, per decade. 

Deze 19 trendmethoden worden vergeleken 

op grond van de aantallen soorten die aan de 

verschillende trendklassen worden toegewe¬ 

zen. 

Rode Lijsten 

Door de trendklassen en de zeldzaamheids- 

klassen te combineren volgens een officieel 

schema worden de Rode-Lij stcategorieën ver¬ 

kregen. We hebben zeven Rode Lijsten opge¬ 

steld op grond van slechts enkele toegepaste 

methoden voor zeldzaamheid en trend (tabel 

1). Deze zeven lijsten (= methoden) worden 

onderling vergeleken op grond van de aantal¬ 

len soorten in de verschillende Rode-Lij st- 

klassen. 

Resultaten 

Zeldzaamheid 

Tabel 2 geeft een overzicht van de aantallen 

soorten die bij de diverse zeldzaamheidsme- 

thoden in de verschillende zeldzaamheidsklas- 

sen (z, zz, zzz) vallen. Het resultaat van de 

zeldzaamheidsanalyse wordt bepaald door de 

Tabel 2. Resultaten van de zeldzaamheidsanalyses. Gegeven zijn de aantallen soorten die in de diverse zeldzaamheids- 

klassen vallen (z: vrij zeldzaam; zz: zeldzaam; zzz: zeer zeldzaam), het totaal en het percentages hiervan ten opzichte van 

alle soorten. Tussen haakjes zijn de klassengrenzen gegeven. 

methoden z zz zzz 2 % 

1 : % hokken, recente gegevens, hand&pot 70 83 83 236 62 

2: als 1, met correctie klassengrenzen 60 92 61 213 56 

3: % hokken, alle gegevens, hand&pot 57 94 26 177 47 

4: a-waarde (5-10-15), alle gegevens, hand 26 50 66 142 37 

5: a-waarde (5-40-60), alle gegevens, pot 44 72 49 165 52 

6: a-waarde (5-10-15), recente periode, hand&pot 20 36 139 195 51 

7: a-waarde (1,6-8,9-25), recente periode, hand&pot 70 83 83 236 62 

8: a-waarde als combinatie van 4 en 5 30 52 56 138 36 

9: als 8, met andere klassengrenzen voor 4 en 5 25 31 23 79 21 
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toegepaste procedure. Het hoogste percentage 

zeldzame soorten wordt gevonden bij de offi¬ 

ciële methode (62%). Bij gecorrigeerde klas¬ 

sengrenzen (de paddestoelenmethode) daalt 

het aantal zeldzame soorten met 6% en als we 

uitgaan van alle gegevens in plaats van alleen 

de recente, zien we een daling met 15%. Het 

effect van de methoden gebaseerd op de a 

waarde (methoden 4 - 9) is moeilijker te be¬ 

oordelen. Ook hier is immers de klasseninde¬ 

ling gemaakt op arbitraire criteria en deze 

keuze is uiteindelijk bepalend voor de aantal¬ 

len in de zeldzaamheidsklassen. Bij methode 7 

zijn de klassengrenzen zodanig gekozen dat er 

evenveel soorten in deze klassen vallen als bij 

de officiële methode (1). Hoewel dus de aan¬ 

tallen soorten in de zeldzaamheidsklassen ge¬ 

lijk zijn, zien we dat in totaal 26 soorten (±7 

%) in een andere zeldzaamheidsklasse vallen. 

Trend 

Tabel 3 laat de resultaten zien van de trend¬ 

analyses. De officiële procedure leidt tot 172 

soorten die een neerwaartse trend zouden ver¬ 

tonen, dat is 45% van het aantal inheemse 

loopkevers. Ook blijkt dat, ondanks correctie 

voor vangintensiteit, de keuze van het breek¬ 

punt van belang is, zowel voor hokken als re¬ 

cords. Het verschil tussen 1950 en 1970 als 

breekpunt lijkt uit de gegevens van tabel 3 

klein. Als we de vergelijking echter baseren 

op het aantal soorten dat in een ander klasse 

terecht komt dan zien we dat het verschil tus¬ 

sen methode 3 (hokken, 1950) en 4 (hokken, 

1970) 77 soorten bedraagt (20%). Zo gemeten 

bedraagt het verschil tussen de officiële me¬ 

thode (1) en methoden 2, 3 en 4 respectievelijk 

22, 20 en 18%. Methoden waarbij achteruit¬ 

gang berekend is als percentage afgenomen 

hokken (of records) leveren meer soorten op 

met een negatieve trend dan de methoden 

waarbij de mate van achteruitgang statistisch 

is vastgesteld met behulp van de x^toets. 

Vergelijken we de officiële procedure (1) met 

zijn X2“ equivalent (9) dan zien we een achter¬ 

uitgang van 45 naar 22% achteruitgaande 

soorten. De drie op regressieanalyses geba¬ 

seerde procedures leveren het laagste aantal 

achtemitgaande soorten. 

Hoewel dit buiten de officiële Rode-Lijst- 

procedure valt is voor de x2-methoden ook het 

aantal soorten bepaald met een toenemende 

trend. Beperken we ons tot de soorten van de 

Tabel 3. Resultaten van de trendanalyses. Gegevens zijn de aantallen soorten die in de diverse trendklassen vallen (t: af¬ 

genomen; tt: sterk afgenomen; ttt: zeer sterk afgenomen), het totaal en het percentage hiervan ten opzichte van alle soor¬ 

ten. 

methode t tt ttt 2 % 

1 : hokken, %, recent/referentie 67 52 53 172 45 

2: hokken, %, voor en na 1930 24 9 16 49 13 

3: hokken, %, voor en na 1950 48 71 81 200 53 

4: hokken, %, voor en na 1970 69 58 65 192 51 

5: records, %, recent/referentie 41 61 67 169 44 

6: records, %, voor en na 1930 17 15 19 51 13 

7: records, %, voor en na 1950 55 57 47 159 42 

8: records: %, voor en na 1970 48 71 81 200 53 

9: hokken, x\ recent/referentie 28 24 30 82 22 

10: hokken, x2, voor en na 1930 26 25 33 84 22 

11: hokken, x2, voor en na 1950 28 24 36 88 23 
12: hokken, x\ voor en na 1970 31 33 35 99 26 

13: records, x\ recent/referentie 22 28 96 146 38 
14: records, x2, voor en na 1930 17 21 93 131 34 

15: records, x\ voor en na 1950 25 27 99 151 40 
16: records, x2, voor en na 1970 32 32 110 174 46 
17: records, regressie 17 8 3 28 7 
18: hokken, regressie 25 15 4 44 12 
19: a-waarde, regressie 18 5 4 27 7 
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Tabel 4. Resultaten van de Rode-Lijstanalyses (getallen tussen haakjes verwijzen naar de gebruikte zeldzaamheids- en 

trendmethoden, zie tekst en tabel 2 en 3). Gegeven zijn de aantallen soorten die in de diverse Rode-Lijstklassen vallen 

(EB: ernstig bedreigd; BE: bedreigd; KW: kwetsbaar, GE: gevoelig), het totaal (RL) en het percentage hiervan ten op¬ 

zichte van alle inheemse soorten. 

methode Rode-Lijstcategoriën 

zeldzaamheid trend EB BE KW GE RL % 

-hokken- 

1 : %, recent, hand&pot (1) %, recent/referentie (1) 38 42 62 16 158 43 

2: als 1, met correctie (2) %, recent/referentie (1) 35 37 59 16 147 40 
3: %, recent, hand&pot (1) X2, recent/referentie (9) 4 20 37 69 130 35 
4: als 3, met correctie (2) X2, recent/referentie (9) 3 16 34 54 107 29 

-ö-waarde- 

5: recent, hand&pot (7) regressie ( 19) 4 4 4 65 77 20 

6: combinatie (4) en (5) (8) regressie (19) 0 2 3 49 54 15 

7: combinatie (4) en (5) (9) regressie ( 19) 0 0 1 22 23 6 

klasse ‘sterk toegenomen’, dan vinden we 

voor methode 9 in totaal 35 sterk toegenomen 

soorten tegenover 24 sterk afgenomen soorten 

en voor methode 15 bedragen deze aantallen 

32 en 24 respectievelijk. Voor de methoden 

gebaseerd op records zijn de verschillen zelfs 

groter: methode 13 levert 81 sterk toegenomen 

soorten op tegenover 28 sterk afgenomen 

soorten en methode 15 tenslotte, geeft 89 sterk 

toegenomen en slechts 27 sterk afgenomen 

soorten. 

Soorten met maar weinig gegevens, zijn 

niet bij voorbaat van de analyse uitgesloten. 

Vanwege de lage aantallen zullen bij de x2- en 

regressiemethoden voor dergelijke soorten 

geen significante resultaten gevonden worden. 

corrigeerd (paddestoelenmethode) daalt dit 

percentage naar 40. Bij toepassing van de x2- 

methode daalt dit percentage nog verder, tot 

29 bij methode 4. Wordt de trend bepaald op 

grond van een regressieanalyse van <:/-waar¬ 

den, dan zien we een nog geringer percentage 

Rode-Lijstsoorten. Methode 5, waarbij de 

klassengrenzen voor zeldzaamheid zodanig 

zijn gekozen dat de verdeling van het aantal 

soorten per klasse hetzelfde is als bij de offi¬ 

ciële methode, levert slecht 20% Rode- 

Lijstsoorten. Dit aantal neemt uiteraard nog 

verder af als strengere criteria voor de zeld- 

zaamheidsklassen worden gesteld. 

Discussie 

Rode Lijsten 

Tabel 4 geeft de aantallen soorten per catego¬ 

rie, van de zeven opgestelde Rode Lijsten. 

Soorten die niet behoren tot de genoemde 

categorieën zijn of niet bedreigd (thans niet 

bedreigd; TNB), of van deze soorten kon van¬ 

wege lage aantallen geen significant trend 

aangetoond worden. 

De officiële methode (1) levert het grootste 

aantal Rode-Lijstsoorten, namelijk 158, 43 

procent van de door ons als inheems be¬ 

schouwde loopkevers. Als we de niet-inheem- 

se soorten zouden rekenen tot de uitgestorven 

soorten dan zou het percentage Rode-Lijst¬ 

soorten zelfs 45 bedragen. Wanneer de klas¬ 

sengrenzen voor zeldzaamheid worden ge¬ 

Zeldzaamheid 

De verschillende methoden om zeldzaamheid 

te kwantificeren leiden tot verschillende resul¬ 

taten. De methoden die uitgaan van het per¬ 

centage bezette hokken (methoden 1-3) heb¬ 

ben als nadeel dat ze slechts in zeer beperkte 

mate van de beschikbare gegevens gebruik 

maken en (daardoor) slechts een beperkt as¬ 

pect van zeldzaamheid, verspreiding in 

Nederland, in acht nemen. De alternatieve me¬ 

thoden, waarbij zeldzaamheid wordt uitge¬ 

drukt in de a-waarde, betrekken ook dichthe¬ 

den in de zeldzaamheidsbepaling. Groot 

nadeel van beide benaderingen is dat klassen¬ 

grenzen arbitrair moeten worden vastgesteld. 

Zeldzaamheid zou op een biologisch zinvolle 



Ent. Ber., Amst. 58 (1998) 99 

wijze gedefinieerd en gekwantificeerd moeten 

worden. Het is zeer de vraag of dat mogelijk 

is, gezien de volgende problemen. 

Niet alle soorten hebben een even grote 

kans om waargenomen of verzameld te wor¬ 

den. Deze kansen hangen af van eigenschap¬ 

pen van de soort zelf (fenologie, levenswijze, 

grootte, activiteit), van haar habitat en van de 

toegepaste vangmethoden (vergelijk potvang- 

sten, handvangsten, lichtvangsten en vangsten 

met het sleepnet bij loopkevers). Ook kwali¬ 

teiten van de verzamelaar beïnvloeden vang- 

kansen. Vangkansen van soorten kunnen zelfs 

toenemen bij grotere zeldzaamheid: het is be¬ 

kend dat in veel collecties zeldzame soorten 

oververtegenwoordigd zijn. Het gevolg van 

dit alles is dat vergelijkbare (relatieve) aantal¬ 

len in het databestand niet noodzakelijkerwijs 

wijzen op vergelijkbare aantallen in het veld. 

Niet alle soorten hebben even hoge natuur¬ 

lijke dichtheden. Het is onzinnig om te zeggen 

- om het voorbeeld van Van der Steen (1973) 

te gebruiken - dat in een bepaald bos eek¬ 

hoorns veel zeldzamer zijn dan een bepaalde 

bacteriesoort. Het is zelfs niet zinvol om eek¬ 

hoorns met vogels te vergelijken, haviken met 

mussen, of Pterostichus melanarius (Illiger) 

met Lehia chlorocephala (Hoffmann). De 

maximale dichtheden van verschillende soor¬ 

ten, ook binnen dezelfde familie of hetzelfde 

genus, liggen vaak op verschillende niveaus. 

Bovendien kan er ook nog sprake zijn van ge¬ 

ografische variatie in dichtheden van een 

soort. Soorten zijn aan de rand van hun areaal 

meestal van nature zeldzaam en vertonen vaak 

sterke aantalsfluctuaties. Het gevolg van dit 

alles is dat ongelijke (relatieve) aantallen in 

het databestand niet behoeven duiden op ver¬ 

schil in zeldzaamheid. 

Er zijn verschillende vormen van zeld¬ 

zaamheid: sommige soorten zijn zeldzaam 

omdat ze, hoewel waargenomen in veel atlas¬ 

hokken, altijd in lage dichtheden worden ge¬ 

vonden, terwijl andere soorten zeldzaam zijn 

omdat ze slechts in enkele hokken voorko¬ 

men, maar daar soms wel in hoge dichtheden. 

Zo is Dicheirotrichus gustavi Crotch, waarge¬ 

nomen in 65 hokken terwijl er ruim 83.000 

exemplaren uit bodem vallen bekend zijn. 

Clivina fossor (Linnaeus), een algemene 

soort, is weliswaar bekend van 291 hokken, 

maar uit bodemvallen zijn nog geen 11.000 

exemplaren bekend. 

Een gevolg van de procedure - waarbij 

zeldzaamheid berekend wordt op grond van 

het percentage bezette hokken - is dat de mate 

van zeldzaamheid ook afhangt van het aantal 

hokken waar een soort niet voorkomt: hoe 

groter dit gebied, hoe zeldzamer de soort. In 

Nederland hebben we een beperkt aantal hok¬ 

ken waarin duinen voorkomen. De zeldzaam¬ 

heid van soorten die gebonden zijn aan het 

duinbiotoop hangt bij wijze van spreken mede 

af van de grootte van de Hoge Velu we. 

Niemand zal willen beweren dat olifanten 

zeldzaam zijn in Nederland. Ze komen hier 

immers niet voor, hun biotoop bevindt zich 

niet binnen Nederland. Ook kan je van vissen 

niet zeggen dat ze zeldzaam zijn in bossen. 

Toch speelt bij de bepaling van de zeldzaam¬ 

heid van oeversoorten de oppervlakte van het 

gebied waar hun biotoop niet voorkomt een 

grote rol. 

Den Boer (1967) stelt dat er onderscheid 

gemaakt zou moeten worden tussen echte 

zeldzaamheid en schijnzeldzaamheid. Klomp 

(1970) gaat verder en stelt dat ook de echte 

zeldzaamheid een relatief begrip is. Ons in¬ 

ziens is zoiets als echte of objectieve zeld¬ 

zaamheid niet vast te stellen en mogelijk zelfs 

een fictie. De diverse methoden om zeldzaam¬ 

heid te kwantificeren zijn slechts rekentechni- 

sche procedures die weinig rekening houden 

met de biologische realiteit. 

Trend 

De verschillende methoden om trends vast te 

stellen leiden tot verschillende resultaten. Ons 

inziens zou tenminste een methode gebruikt 

moeten worden waarbij de gegevens statis¬ 

tisch worden verwerkt om de mate van signifi¬ 

cantie van een eventuele trend te kunnen vast¬ 

stellen. Net als bij zeldzaamheid vindt ook 

hier de toewijzing van soorten aan trendklas- 

sen op arbitraire gronden plaats. Het grootste 

probleem is echter dat abundanties van soor¬ 

ten in verschillende perioden niet zomaar ver- 
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geleken kunnen worden. Het aantal vangsten 

van een bepaalde soort hangt enerzijds af van 

dichtheden in het veld, anderzijds van vangin- 

tensiteit. Om trends in absolute abundanties te 

kunnen vaststellen zullen deze twee factoren 

uit elkaar moeten worden gehaald. Het is zeer 

de vraag of op basis van de huidige databe¬ 

standen trends wel vast te stellen zijn, gezien 

de volgende problemen. 

Bij de verschillende officiële Rode Lijsten 

zijn pogingen gedaan om voor deze verschil¬ 

len in waamemings- of vangintensiteit tussen 

de te vergelijken perioden te corrigeren. Bij 

paddestoelen (Arnolds & Kuyper, 1996) en 

dagvlinders (Wynhoff & Van Swaaij, 1995) 

wordt het aantal waarnemingen van respectie¬ 

velijk alle en een selectie van soorten, be¬ 

schouwd als maat voor de vangintensiteit voor 

de betreffende periode. De abundanties van de 

individuele soorten worden vervolgens rela¬ 

tief aan dit totaal berekend. Bij de dagvlinders 

houdt de correctiemethode bijvoorbeeld in dat 

eerst soorten worden geselecteerd waarvan het 

voorkomen tussen 1901 en 1980 min of meer 

gelijk is gebleven. De toegepaste selectieme¬ 

thode heeft ons inziens slechts geleid tot (drie) 

referentiesoorten waarvan de combinatie van 

abundantie en vangstintensiteit in de loop van 

de tijd niet sterk is veranderd, en niet tot soor¬ 

ten waarvan alleen de talrijkheid gelijk is ge¬ 

bleven. Bij de Rode Lijst van paddestoelen is 

de huidige periode (1986-1993) vergeleken 

met een referentieperiode (1890-1985). Het 

breekjaar 1986 is gekozen omdat van voor die 

datum evenveel waarnemingen bekend zijn 

als van na die datum. Deze methode is equiva¬ 

lent met methoden waarbij een breekjaar 

wordt gekozen op andere gronden en waarbij 

de aantallen gecorrigeerd worden ten opzichte 

van het totaal aantal waarnemingen van alle 

soorten in beide perioden. Bij het opstellen 

van de Rode Lijst van loopkevers van Vlaan¬ 

deren corrigeren Desender et al. (1995) de 

aantallen met behulp van de gegevens van 

de genera Calosoma, Carahus en Cicindela, 

aannemende dat deze soorten altijd door ver¬ 

zamelaars zijn gezocht en dat daardoor hun 

aantallen een weerspiegeling zijn van vangin¬ 

tensiteit. Bij de diverse Rode Lijsten zijn ver¬ 

schillende perioden of breekjaren gehanteerd. 

Bij dagvlinders wordt periode 1986-1993 ver¬ 

geleken met periode 1901-1950. Bij de zoog¬ 

dieren is gekozen voor 1960 als breekjaar, om¬ 

dat na 1960 zich vele veranderingen in ons 

landschap zouden hebben voorgedaan (Hol¬ 

lander & Van der Reest, 1994) en bij de rep¬ 

tielen en amfibieën is als referentieperiode het 

tijdvak voor 1950 gekozen want “De meest in¬ 

grijpende veranderingen in het Nederlandse 

landschap voor de herpetofauna zijn in de ja- 

ren vijftig in gang gezet” (Creemers, 1996). 

Ook bij planten is het breekjaar 1950 (Weeda 

et al., 1990). 

Alvorens een correctiemethode toe te pas¬ 

sen dient aangetoond te zijn dat deze ook wer¬ 

kelijk corrigeert voor vangintensiteit. Het to¬ 

taal aantal waarnemingen is evenzeer een 

resultaat van vanginspanning en abundantie als 

het aantal waarnemingen van individuele soor¬ 

ten. Stel dat dit totaal toch een voldoende be¬ 

trouwbare maat zou zijn, dan wordt bij toepas¬ 

sing impliciet nog de aanname gedaan dat 

relatieve vangkansen constant zijn. De metho¬ 

de gaat er van uit dat soorten in de te vergelij¬ 

ken perioden in vergelijkbare verhoudingen 

hebben geprofiteerd van vanginspanning. De 

activiteiten van het Biologisch Station hebben 

er voor gezorgd dat voor loopkevers de vang¬ 

inspanning in een bepaalde periode toenam, 

hetgeen ongetwijfeld resulteerde in een toena¬ 

me van het aantal waarnemingen. Slechts een 

beperkt aantal soorten heeft echter geprofiteerd 

van deze toegenomen inspanningen: vooral de 

heide- en bossoorten. We zouden dus niet moe¬ 

ten corrigeren met een factor die de totale 

vanginspanning uitdrukt, maar met een soorts- 

specifieke factor, hetgeen niet realiseerbaar is. 

Een gevolg van procedures waarbij de cor- 

rectiefactor is gebaseerd op het totaal aantal 

waarnemingen, is nog dat de absolute toename 

van een aantal soorten kan leiden tot een rela¬ 

tieve afname van andere. 

Veel correctiemethoden leveren relatieve 

abundanties. Vergelijking van relatieve abun¬ 

danties in verschillende perioden geeft infor¬ 

matie over relatieve veranderingen en niet 

over absolute veranderingen. Er zijn reeds ve¬ 

le verschillende correctiemethoden toegepast, 
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maar nooit is aangetoond dat deze werkelijk in 

staat waren om abundantie en vangintensiteit 

te scheiden. Ons inziens moet er onderscheid 

gemaakt worden tussen schijntrends en echte 

trends. Echte trends kunnen alleen vastgesteld 

worden door een goed opgezet monitoringsys- 

teem. 

Harmonisatie 

Volgens het IKC-Natuurbeheer wordt door 

standaardisatie of harmonisatie “... vergelijk- 

baarheid met buitenlandse rode lijsten moge¬ 

lijk”, en “kan de situatie van de verschillende 

soortengroepen beter met elkaar vergeleken 

worden” (Van Ommering, 1994). Ook Van 

Ommering (1994) constateert dat er verschil¬ 

len zijn in benadering (andere referentieperio¬ 

den, andere definities van gebruikte begrip¬ 

pen) die voor een deel samenhangen met 

eigenschappen van de betreffende groep of het 

gegevensbestand. Echter, vanwege ‘verschil¬ 

lend ruimtebeslag’ worden er voor planten en 

onge wervelden enerzijds en ge wervelden an¬ 

derzijds, verschillende officiële klassengren¬ 

zen voor zeldzaamheid gehanteerd. Ondanks 

de voorschriften worden er in de praktijk ver¬ 

schillende klassengrenzen, referentieperioden 

en correctiemethoden gebruikt, hoewel voor 

de trend-, zeldzaamheids- en Rode-Lijstcate- 

gorieën dezelfde terminologie gebruikt wordt. 

Er is daardoor sprake van schijnharmonisatie: 

de categorieën hebben weliswaar dezelfde 

naam maar niet dezelfde inhoud. 

Is harmonisatie eigenlijk wel gewenst? De 

differentiatie tussen planten en ongewervelden 

aan de ene kant en gewervelden aan de andere, 

gaat ons inziens niet ver genoeg: ook padde¬ 

stoelen, pissebedden en pantoffeldiertjes heb¬ 

ben een verschillend ruimtebeslag. De diverse 

databestanden zijn zo verschillend van inhoud 

en aard, dat het gerechtvaardigd lijkt om voor 

elke taxonomische groep een specifieke me¬ 

thode te ontwerpen. Het gevolg van harmoni¬ 

satie is dat voor verschillende groepen subopti¬ 

male methoden worden toegepast. Hierdoor 

neemt de vergelijkbaarheid tussen deze groe¬ 

pen, het doel van de harmonisatie, juist af. 

Alternatieven 

De meeste opstellers van Rode Lijsten zijn 

zich wel bewust van de tekortkomingen van 

de procedures: "... nadelen zijn er zeker, maar 

er is geen beter alternatief’. Als er geen alter¬ 

natief is, moet de vraag beantwoord worden of 

de toegepaste methoden wel aanvaardbaar 

zijn. Gebrek aan een alternatief is geen legiti¬ 

matie voor een onverantwoorde methode. 

Volgens het advies van de Natuurbescher- 

mingsraad (Natuurbeschermingsraad, 1994) 

dienen Rode Lijsten op een wetenschappelijk 

verantwoorde wijze te worden samengesteld. 

Uit bovenstaande is wel duidelijk geworden 

dat de huidige procedures niet aan dit criteri¬ 

um voldoen. Daarnaast is het de vraag waar 

we precies een alternatief voor moeten zoe¬ 

ken? In theorie is het misschien wel mogelijk 

om Rode Lijsten op te stellen volgens meer 

verantwoorde procedures, waarbij aan het be¬ 

grip zeldzaamheid meer biologische inhoud 

wordt gegeven en waarbij trends gebaseerd 

zijn op monitoring. In de praktijk is dit voorlo¬ 

pig geen alternatief: het beleid heeft ze im¬ 

mers nü nodig. Misschien moeten we zoeken 

naar afzonderlijke alternatieven voor elk van 

de vele functies van Rode Lijsten. We zullen 

ons hier beperken tot enkele opmerkingen 

over twee toepassingen, namelijk Rode-Lijst- 

soorten als indicatoren voor natuurkwaliteit, 

en de selectie van doelsoorten ten behoeve van 

de natuurdoeltypen-benadering. 

Kwaliteitsindicatoren - Rode-Lij stsoorten 

worden gebruikt als indicatoren voor algeme¬ 

ne natuurkwaliteit. Er zijn inmiddels al dan 

niet officiële Rode Lijsten verschenen van on¬ 

der meer vogels, zoogdieren, reptielen en am¬ 

fibieën, hogere planten, blad- en levermossen, 

mossen en korstmossen, paddestoelen en dag¬ 

vlinders. Van de 5440 soorten van de genoem¬ 

de groepen staat 55% op de Rode Lijst! Hier¬ 

uit wordt dan de conclusie getrokken dat het 

slecht gaat met de natuur in Nederland. Van de 

47 dagvlinders van de Rode Lijst komt 47% in 

Limburg voor. Betekent dit dat het niet goed 

gaat met de natuur in Limburg? Of is Limburg 

juist een laatste toevluchtsoord voor veel be¬ 

dreigde vlinders? In de Blauwe Kamer, een 
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natuurontwikkelingsproject in de uiterwaar¬ 

den bij Rhenen en Wageningen, zijn 176 soor¬ 

ten loopkevers vastgesteld, dat is 48% van de 

Nederlandse fauna. Op de Rode Lijst van 

loopkevers in Nederland, samengesteld vol¬ 

gens de officiële richtlijnen, staat 43% van de 

soorten. Bijna 16% van deze Rode-Lijstloop- 

kevers is aangetroffen in de Blauwe Kamer. 

Gaat het dus goed met de natuur in de Blauwe 

Kamer? 

Als er al zoiets bestaat als algemene natuur¬ 

kwaliteit dan valt moeilijk in te zien dat deze 

gemeten zou kunnen worden aan een handvol 

voornamelijk aaibare diergroepen. Wat zeg¬ 

gen dagvlinders over dansmuggen, kikkers 

over kniptorren en paddestoelen over pisse¬ 

bedden? Of streven we naar Rode Lijsten van 

alle dier- en plantengroepen die in Nederland 

voorkomen? Gezien de hoofddoelstelling van 

het Natuurbeleidsplan, behoud van biodiversi¬ 

teit, zou dat eigenlijk wel verwacht mogen 

worden. We hebben dan nog een lange weg te 

gaan: de groepen waarvoor Rode Lijsten op¬ 

gesteld zijn, vertegenwoordigen nog geen 2% 

van de Nederlandse fauna. Als we de huidige 

trend doortrekken zullen er uiteindelijk onge¬ 

veer 12.500 soorten meercellige dieren op de 

Rode Lijst staan. Een onwerkbaar aantal dus. 

Ons inziens is het onmogelijk om op grond 

van het aantal Rode-Lijstsoorten conclusies te 

trekken over natuurkwaliteit. Als in een ge¬ 

bied geen soorten worden aangetroffen die op 

de huidige Rode Lijsten voorkomen, is dat 

geen enkele garantie dat er zich in dat gebied 

geen soorten bevinden van taxa die wel zeld¬ 

zaam of bedreigd zijn, maar waarvoor deze 

lijsten nog niet zijn opgesteld. En met Rode 

Lijsten van meer groepen zal het probleem 

van de inteipretatie alleen maar groter wor¬ 

den: hoe wegen 10 Rode-Lijstpaddestoelen op 

tegen 10 Rode-Lijstsnuitkevers? Om op bo¬ 

vengenoemde voorbeelden terug te komen: 

dat er in Nederland zoveel Rode-Lijstsoorten 

voorkomen is een artefact van de gevolgde 

procedures; dat er in Limburg zoveel dagvlin¬ 

ders van de Rode Lijst voorkomen komt door¬ 

dat een groot deel van Limburg eigenlijk in 

België ligt; dat er in de Blauwe Kamer zoveel 

Rode-Lijstloopkevers zijn aangetroffen, is 

vooral het gevolg van grote verzamelinspan- 

ning. 

Doelsoorten - De hoofddoelstelling van het 

Natuurbeleidsplan is het behoud van biodiver¬ 

siteit via de realisatie van de Ecologische 

Hoofdstructuur. Hierbij spelen zogenoemde 

doelsoorten een belangrijke rol. “EB, BE en 

KW-soorten zijn automatisch doelsoorf’ en 

“zowel het soortenbeleid als het gebiedenbe- 

leid oriënteren zich voornamelijk op de doel- 

soorten”, zo valt in de inleidingen bij de offi¬ 

ciële Rode Lijsten te lezen. Deze doelsoorten 

worden dus gerecruteerd uit Rode Lijsten. Is 

er een alternatief voor de selectie van doel¬ 

soorten? Is een alternatief wel nodig? 

Het antwoord op deze vragen hangt af van 

de keuze voor een bepaalde natuurvisie. Er 

zijn in grote lijnen twee richtingen te onder¬ 

scheiden: het wildernisconcept en het biodi- 

versiteitsconcept (zie bijvoorbeeld Bakker, 

1997). 

Volgens het biodiversiteitsconcept kan de 

natuur niet aan haar lot worden overgelaten en 

moet een handje worden geholpen: er moet re¬ 

gelmatig geschoffeld worden, plagsel worden 

uitgestrooid, verbindingszones aangelegd, en 

soms moeten zelfs soorten worden geher¬ 

introduceerd. Geleerde mensen leggen in 

rapporten vast hoe de natuur zich dient te ont¬ 

wikkelen, en zij formuleren toetsbare doelstel¬ 

lingen. Er moet een verantwoord beleid wor¬ 

den uitgestippeld en er moet een afgewogen 

beheer worden gevoerd. Doelsoorten, en dus 

Rode Lijsten, zijn hierbij onontbeerlijk. 

Volgens het wildemisconcept horen spon¬ 

tane processen het verloop van de successie te 

bepalen. Hoogstens kan in traditioneel beheer¬ 

de gebieden een gunstige beginsituatie wor¬ 

den gecreëerd. Er zullen onvoorspelbare ont¬ 

wikkelingen volgen die uiterst interessant zijn 

om te bestuderen. Er zijn geen doelsoorten no¬ 

dig, en Rode Lijsten zijn dus overbodig. 

Conclusies 

Rode Lijsten: vol onzin - De verschillende me¬ 

thoden om Rode Lijsten te produceren leiden 

tot verschillende resultaten (fig. 2). Deze han¬ 

gen sterk af van de wijze waarop zeldzaam- 



Ent. Ber., Amst. 58 (1998) 103 

Fig. 2. Carabus auraîus 

Linnaeus: een Rode-Lijst- 

soort als de officiële proce¬ 

dure wordt gevolgd, een 

thans-niet-bedreigde soort 

volgens een aantal alterna¬ 

tieve Rode-Lijstmethoden 

(Foto: Th. Heijerman). 

heid en trend zijn vastgesteld en van de classi- 

ficatiecriteria. Zeldzaamheid is een relatief be¬ 

grip dat niet kan worden gekwantificeerd zon¬ 

der dit van z’n biologische inhoud te ontdoen. 

Trends, met name voor de cryptobiota, zijn 

niet vast te stellen op grond van de huidige ge¬ 

gevensbestanden. Harmonisatie van de proce¬ 

dure is als gevolg van de uiteenlopende aard 

van de databestanden niet mogelijk. De huidi¬ 

ge Rode Lijsten, in het bijzonder die voor de 

cryptobiota, zijn niet op wetenschappelijk ver¬ 

antwoorde wijze samengesteld, maar in hoge 

mate kunstmatige constructies. 

Rode Lijsten: niet zinvol - Volgens het biodi- 

versiteitsconcept streeft men naar ‘natuur¬ 

ontwikkeling, volgens het wildernisconcept 

naar natuurlijke ontwikkeling. Wij willen 

sterk pleiten voor echte of wilde natuur, die 

wordt gekenmerkt door spontane processen en 

zelfregulatie. In deze visie is geen behoefte 

aan streefbeelden, natuurdoeltypen, doelsoor- 

ten of Rode Lijsten. 

Dankwoord 

De auteurs willen Irma Jorritsma, Kees Alders, Kees 

Booij en Berend Aukema danken voor commentaar op 

een eerdere versie van dit artikel. 
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Inleiding 

Van oudsher was het centrale thema van na¬ 

tuurbescherming het veiligstellen van bedreig¬ 

de soorten hogere planten en gewervelde die¬ 

ren. Deze twee elementen zijn nog steeds sterk 

bepalend voor de traditionele natuurbescher¬ 

ming. Bescherming van oecosysternen, en van 

lagere organismen zijn vrij recente ontwikke¬ 

lingen. Een typerend product van de traditio¬ 

nele, soortgerichte, benadering zijn Rode 

Lijsten. De eerste Rode Lijst, het Red Data 

Book of Mammals verscheen in 1966, op in¬ 

stigatie van Sir Peter Scott; de eerste lijst van 

planten verscheen in 1969 (Delvosalle et al., 

1969; zie Davis et al., 1986). 

Het heeft lange tijd op zich laten wachten 

voordat in brede kring werd ingezien dat ook 

insecten en ander kleingoed bescherming be¬ 

hoeven. Toch zijn al betrekkelijk vroeg enke¬ 

lingen doordrongen geweest van de urgentie 

ook hiervoor de alarmklok te luiden. De eerste 

Rode Lijst voor een groep van organismen 

buiten de gebruikelijke beschermingsobjecten 

van gewervelde dieren en bloemplanten is de 

Rode Lijst van Iberische vlinders van De 

Viedma & Gómez Bustillo uit 1976 (Kudrna, 

1986). Deze, en de vele Rode Lijsten van vlin¬ 

ders, loopkevers, libellen, paddestoelen die er¬ 

op volgden gaan uit van de onuitgesproken 

veronderstelling dat de problematiek van de 

bescherming van lagere organismen en die 

van gewervelde dieren en hogere planten in 

wezen niet van elkaar verschillen. Dat valt te 

bezien. 

Verschillen tussen de crypto- en 
macrobiota 

Ongewervelde dieren en cryptogame planten, 

samen de cryptobiota vormend, verschillen 

van de “macrobiota”, de gewervelde dieren 

plus bloemplanten, in een aantal fundamentele 

eigenschappen. Wanneer we ons beperken tot 

de biota van het land en het zoete water kan in 

het algemeen worden gezegd dat cryptobion- 

ten zich van macrobionten onderscheiden 

door hun geringe lichaamsgrootte en korte le¬ 

vensduur. 

Door hun geringe grootte zijn ze moeilijk te 

determineren, lastig te bestuderen en inventa¬ 

riseren, en ontberen cryptobionten de sympa¬ 

thie van publiek en politiek. In verhouding tot 

hun geringe lichaamsgrootte hebben ze een 

groot lichaamsoppervlak; daardoor hebben ze 

geen constante lichaamstemperatuur en zijn ze 
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gevoelig voor uitdroging en andere verstoring 

van hun microklimaat. Eveneens samenhan¬ 

gend met hun geringe grootte is hun vaak zeer 

beperkte mobiliteit (de tegenwerping dat 

bloemplanten nog minder mobiel zijn gaat niet 

op; in het stadium van vrucht of zaad worden 

planten veelal veel verder vervoerd dan de 

meeste cryptobionten). Geringe mobiliteit en 

sterke afhankelijkheid van de milieu-omstan- 

digheden dwingen tot een sterke oecologische 

en ethologische specialisatie. Naarmate orga¬ 

nismen kleiner zijn is vanuit hun perspectief 

de omgeving gedetailleerder. Hun geringe 

grootte maakt dat veel soorten zich gedurende 

het grootste deel van hun leven bezighouden 

met één en hetzelfde stuk voedsel, of althans 

voedsel afkomstig van één soort, wat de evo¬ 

lutionaire basis vormt van een sterke voedsel- 

specialisatie. De geringe lichaamsgrootte ten¬ 

slotte maakt dat levensvatbare populaties van 

cryptobionten kunnen voortbestaan in terrei¬ 

nen die voor macrobionten op termijn te klein 

zijn. 

De geringe levensduur, op zichzelf ook al 

een uitvloeisel van de geringe lichaamsgroot¬ 

te, leidt tot een sterke populatiedynamiek 

(Ellis et al., 1997b, 1998; Taylor & Taylor, 

1977), soms, misschien wel vaak, leidend tot 

een chaotisch patroon van populatieschomme- 

lingen (Allen et al., 1993; Rosenzweig & 

Lomolino, 1997; Zeegers & Van Veen, 1989; 

zie Williamson, 1987 voor een tegengestelde 

opinie). Doordat de generaties elkaar in snel 

tempo opvolgen is er een snelle evolutie die 

leidt tot een sterke specialisatie, in antwoord 

op de eisen die kleinheid stelt ten aanzien van 

milieu en voedsel. Deze snelle evolutie en 

morfologische en oecologische radiatie staan 

aan de basis van het grote aantal soorten dat zo 

kenmerkend is voor de cryptobiota (Hutchin¬ 

son, 1959; Janzen, 1977): circa 95% van alle 

soorten zijn cryptobionten. Een ander uitvloei¬ 

sel hiervan is een extreme variatie aan levens¬ 

wijzen, en oecologische eisen en mogelijkhe¬ 

den. Het aantal soorten cryptobionten is zo 

groot, en de systematische, morfologische, oe¬ 

cologische en fenologische variatie zo over¬ 

heersend, dat het volledig onmogelijk is de 

cryptobiota van zelfs een betrekkelijk klein 

terrein geheel te inventariseren. De bescher¬ 

ming van de cryptobiota is daarom in feite het 

veiligstellen van een onbekende flora en fau¬ 

na. Dit is een fundamenteel verschil met de 

macrobiotabescherming. Daar komt nog een 

aantal practische aspecten bij. De genoemde 

sterke populatiedynamiek van cryptobionten 

leidt tot problemen bij het monitoren van po¬ 

pulaties, en bij het evalueren van het verband 

tussen populatiegrootte en mate van bedrei¬ 

ging. De combinatie van veel soorten, geringe 

populariteit en weinig taxonomen maakt dat 

determinatieliteratuur minder gemakkelijk be¬ 

schikbaar is, dat er nauwelijks echte volksna¬ 

men bestaan, en dat de wetenschappelijke 

naamgeving nog instabiel is. 

Het zal duidelijk zijn dat het niet aangaat 

cryptobionten en macrobionten over één kam 

te scheren. Voor de bescherming van crypto¬ 

bionten is een aparte methodologie noodzake¬ 

lijk. Men heeft geprobeerd cryptobiotabeheer 

te vereenvoudigen tot het niveau van macro- 

biotabeheer door enkele groepen als verte¬ 

genwoordigers te selecteren: dagvlinders, li¬ 

bellen, sprinkhanen. Deze zijn geenszins 

kenmerkend voor de cryptobiota: het gaat om 

drie soortenarme groepen van relatief grote, 

mobiele, dieren. Maar zelfs als ze minder aty¬ 

pisch zouden zijn geweest, ware het nog on¬ 

denkbaar dat het mogelijk zou zijn de immen¬ 

se verscheidenheid van de cryptobiota te laten 

vertegenwoordigen door een kleine selectie 

daaruit. 

Cryptobiotabescherming heeft behoefte 

aan een eigen beschermings-methodologie. 

Dat nog steeds verondersteld wordt dat de 

cryptobiota ondergeschoven kan worden 

onder de macrobiota moge blijken uit onder¬ 

staand citaat van Devillers & Devillers-Ter- 

schuren (1996: 9-10): “Requiring the pre¬ 

servation of all species is simply requiring that 

of all independent manifestations of the evolu¬ 

tionary process. [.]. It is however natural, in 

full agreement with the philosophy evoked at 

the onset of this introduction, that priority be 

given to those species that relate the most to 

human awareness and subconscious. It is per¬ 

fectly legitimate that more efforts are expen¬ 

ded in favour of large mammals which popu- 
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Fig. 1. De bijenwolf, Phi- 

lanthus triangulum (Lin¬ 

naeus), was algemeen in de 

dertiger jaren, verdween in 

de vijftiger en zestiger jaren, 

en is thans weer vrij alge¬ 

meen: een voorbeeld van 

een soort waarvan de na¬ 

tuurlijke areaaldynamiek 

zich niet laat consolideren in 

een Rode Lijst (foto: Th. 

Heijerman). 

late the tales of childhood or of the birds, but¬ 

terflies or dragonflies which generate a capital 

of sympathy and identification than in favour 

of more obscure invertebrates or bacteria. If 

specific measures, including complex restora¬ 

tion plans, can be envisioned for the first, the 

conservation of the latter will more often co¬ 

alesce with that of the habitats they inhabit.” 

Rode Lijsten en cryptobionten 

Blab et al. (1984) sommen de volgende func¬ 

ties van Rode Lijsten op: 1) bedreiging duide¬ 

lijk maken aan publiek en politiek; 2) selectie 

van te beschermen gebieden; 3) richtlijn voor 

inrichting en beheer van reservaten; 4) belang¬ 

stelling wekken op scholen en universiteiten; 

5) bijdrage aan een internationale Rode Lijst. 

Korter samengevat: voor het motiveren van 

publiek en overheid, en voor de evaluatie van 

kwaliteit en beheer van natuurterreinen. Zijn 

Rode Lijsten voor cryptobiontenbeheer inder¬ 

daad dit instrument? Op een aantal punten kan 

daaromtrent ernstige twijfel worden geuit: 

1. Wanneer we de bescherming van de 

cryptobiota ernstig nemen, is er geen reden om 

de ene ^roep belangrijker te vinden dan de an¬ 

dere. Maar dan krijgen Rode Lijsten een on¬ 

mogelijke lengte. De kort geleden verschenen 

officiële Rode Lijst van Nederlandse padde¬ 

stoelen bijvoorbeeld telt 1655 namen (Ar¬ 

nolds, 1997). Uit gepubliceerde Rode Lijsten 

blijkt dat rond de 50% van de biota bedreigd 

wordt (Blab et al., 1984; Maes & Van Dyck, 

1996). Dat zou voor Nederland een Rode Lijst 

betekenen met ca. 23.000 soorten (Van der 

Meijden et al., 1995; Koomen et al., 1995; mi- 

crofungi niet meegerekend). Op zichzelf is dit 

een schrikwekkend aantal, maar het levert 

geen handvat voor bescherming. Bij zulke 

aantallen wekt het verdwijnen van een of meer 

namen geen emotie. 

2. Het aantal specialisten dat Rode Lijsten 

voor cryptobionten kan maken, toetsen, en 

toepassen is zeer beperkt. Nederland telt 

slechts enkele professionele systematici, voor 

wie in het algemeen de faunistiek en floristiek 

van Nederlandse cryptobionten niet in de taak¬ 

omschrijving staat. Wel hebben we nog steeds 

een aantal zeer verdienstelijke amateurs. Maar 

hun inzet is noodzakelijkerwijze beperkt, en 

hun aantal is ontoereikend om de biota van 

zelfs een zo soortenarm en klein land als 

Nederland te bestrijken. 

3. Benadrukken van groepen waarvoor wel 

Rode Lijsten bestaan kan leiden tot een eenzij¬ 

dige waardering van bepaalde biotopen, om¬ 

dat bijvoorbeeld een lijst waarop libellen, 

waterkevers en kokerjuffers staan veel meer 

accenten zal leggen op zoetwaterbiotopen dan 

een lijst met wespen en bijen (Koomen & Van 

Helsdingen, 1996). 

4. Wanneer de Rode Lijst zo lang zou zijn 

als feitelijk zou moeten is het ondenkbaar dat 
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de lokale beheerders de kennis en mogelijkhe¬ 

den in huis hebben om ‘hun’ terrein op Rode- 

Lijstsoorten te controleren en monitoren. 

5. Rode Lijsten van weinig bestudeerde 

groepen kunnen slechts door de makers op 

kwaliteit worden beoordeeld. Dat opent de 

deur voor ongewenste subjectiviteit. Een be¬ 

langrijk element daarbij is de oude tegenstel¬ 

ling tussen wat een “lumper” vormen, rnicro- 

species, subspecies, apospecies, etc. noemt, 

maar een “splitter” echte soorten. Vooral in 

Zuid-Europa drijft nationale trots ertoe om 

dergelijke taxa, die meestal een kleine ver¬ 

spreiding hebben, en dus endemisch zijn, tot 

soorten te verheffen en op lijsten plaatsen. Het 

is vooral een probleem onder botanici, maar 

ook bij vlinder- en loopkevergroepen, en bij 

grottenbewonende organismen zijn deze ten- 

denzen zichtbaar (zie ook Gaston, 1996; Mann 

& Droop, 1996; Wilcove et al., 1993). 

6. Rode Lijsten hebben vaak nog andere 

criteria dan zeldzaamheid of bedreiging. 

Koomen & Van Helsdingen (1996) noemen 

als zulke oneigenlijke criteria: de beschikbaar¬ 

heid van gegevens over een soort, de econo¬ 

mische betekenis van een soort, het gemak 

waarmee een soort kan worden gedetermi¬ 

neerd, de bekendheid van de soort bij een 

breed publiek, de representativiteit voor een 

bedreigd biotoop, de areaalgrootte, de ge¬ 

schiktheid van een soort om als indicator te 

dienen van de zeldzaamheid van een levensge¬ 

meenschap, en het voorkomen van een soort 

op een andere Rode Lijst. Hun conclusie is dat 

soorten op Rode Lijsten worden geplaatst op 

grond van een mengsel van wetenschappelijke 

en politieke criteria. 

7. Internationale lijsten vertonen de fouten 

van lokale lijsten in versterkte mate. Dat is 

niet alleen een uitvloeisel van het voorafgaan¬ 

de, maar ook van het feit dat ze worden ge¬ 

maakt door het compileren van lokale lijsten, 

wat veel kennis van zaken vereist. Zo ver¬ 

meldt de Rode Lijst van het IUCN voor 

Nederland een aantal Antilliaanse vleermui¬ 

zen en een leguaan (zie ook Koomen & Van 

Helsdingen, 1996). Als dat al bij zulke beken¬ 

de dieren gebeurt, is gemakkelijk de chaos te 

voorzien op internationale lijsten van crypto- 

bionten, met een veel minder uitgekristalli¬ 

seerde systematiek. 

8. De samenstelling van de biota van een 

terrein of gebied is geenszins stabiel (Ellis et 

al., 1997b, 1998; Kaisila, 1962; Küchlein & 

Ellis, 1997; Küchlein & Munsters, 1988). 

Cryptobiontensoorten komen en gaan (During 

& Van Tooren, 1988), zeker wanneer ze zich 

nabij de areaalgrens bevinden (bijvoorbeeld 

Koster, 1985: bijenwolf (fig. 1); Lempke, 

1980: nonvlinder; Stigter & Romeijn, 1992: 

processierups; Tax, 1989: landkaartje). Een 

van de belangrijkste effecten die moet worden 

verwacht van de huidige tendens tot opwar¬ 

ming van het klimaat is een noordwaartse ver¬ 

schuiving van areaalgrenzen (Dennis & 

Shreeve, 1991; Ellis et al., 1997a). Dit zal er 

toe leiden dat sommige soorten verdwijnen, 

ongeacht de maatregelen die worden genomen 

om ze lokaal te behouden; anderzijds komen 

er zuidelijke soorten bij. Bij zoveel dynamiek 

lopen Rode Lijsten achter de feiten aan. 

9. Het aantal levende exemplaren van een 

soort, voor inschatting van de mate van be¬ 

dreiging de enige juiste definitie van zeld¬ 

zaamheid, is moeilijk vast te stellen (Gaston, 

1994; Maelfait, 1993). Vervolgens zijn het 

factoren als levenswijze, populatiedynamiek, 

lichaamsgrootte, dispersievermogen en struc¬ 

tuur van de metapopulatie die bepalen wat de 

relatie is tussen zeldzaamheid en bedreiging. 

Voor organismen zo uiteenlopend als vlin¬ 

ders, paddestoelen, bodembewonende mijten, 

planktonische Chrysophyceae en benthische 

Desmidiaceae is de verdeling van de zichtbare 

stadia over tijd en ruimte te zeer uiteenlopend 

om tot vergelijkbare bepalingen van zeld¬ 

zaamheid te kunnen komen. En dan nog zijn 

de verschillen in levenswijze zo diepgaand dat 

het niet te verwachten is dat van groep tot 

groep equivalente bedreigingswaarden kun¬ 

nen worden aangegeven. 

10. Voor veel cryptobionten zijn er onvol¬ 

doende gegevens omtrent zeldzaamheid in het 

verleden. Dat maakt interpretatie van eventu¬ 

ele recente zeldzaamheid extra moeilijk. De al 

genoemde sterke populatiedynamiek van veel 

cryptobionten maakt het bovendien onzeker of 

zeldzamer worden, zeker lokaal, altijd als een 
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teken van bedreiging moet worden opgevat. 

11. Zelfs Rode Lijsten van dezelfde groep 

zijn onderling niet vergelijkbaar. De samen¬ 

stelling van een Rode Lijst wordt bepaald door 

de geografische locatie van het gebied, en 

door de grootte ervan (Kudrna, 1986). Een 

soort kan bijvoorbeeld bedreigd zijn in de stad 

Salzburg (Patzner et al., 1996), zonder een 

speciale status te hebben binnen Oostenrijk als 

geheel. Een uitvloeisel daarvan is dat er een 

wildgroei aan Rode Lijsten bezig is te ont¬ 

staan, tot schade van hun geloofwaardigheid. 

12. Naarmate de praktijk meer achter het 

rode vaandel aanloopt, wordt het risico groter 

dat terreinen zonder onderkende Rode-Lijst- 

soorten te snel als waardeloos worden gekwa¬ 

lificeerd (Bauer, 1989). 

13. Soortgericht beheer van verschillende 

Rode-Lijstsoorten in één terrein leidt gemak¬ 

kelijk tot conflicterende belangen. 

14. De Amerikaanse oecoloog Daniel Jan¬ 

zen beschreef het voor hem meest aangrij¬ 

pende element in de verwoesting van het 

Centraal-Amerikaanse regenwoud met de 

woorden “watje niet ziet... is een veel verra¬ 

derlijker vorm van uitsterven: het uitsterven 

van biologische relaties” (Buchmann & 

Nabhan, 1996). De onderlinge samenhang van 

soorten in een oecosysteem, de genetische va¬ 

riatie van de afzonderlijke soorten, en soorten¬ 

rijkdom zijn tezamen componenten van biodi¬ 

versiteit. Rode Lijsten verschralen de zorg 

voor biodiversiteit door zich tot het laatste ele¬ 

ment te beperken, 

Samenvattend moet worden geconcludeerd 

dat Rode Lijsten voor het cryptobiotabeheer 

contraproductief zijn. De meeste problemen 

gaan terug op het feit dat de cryptobiota te 

veelvormig en soortenrijk is om een beleid 

mogelijk te maken dat gericht is op de be¬ 

scherming van afzonderlijke soorten. 

Doelsoorten en ITZ-soorten 

Doelsoorten worden uit Rode Lijsten geselec¬ 

teerd op basis van de ITZ-criteria (Van der 

Zande & Hoogeveen, 1995). Deze zijn: 

Nederland herbergt op internationaal niveau 

een belangrijk deel van de populatie van de 

soort (I), de soort vertoont een achteruitgaan¬ 

de tendens (T) en de soort is zeldzaam (Z). 

Daarbij moet worden opgemerkt dat het I-cri- 

terium, op de wijze waarop het veelal wordt 

toegepast, geen recht doet aan de geografische 

variatie die soorten eigen is, en die juist mar¬ 

ginale populaties van bijzondere waarde 

maakt (Hedderson, 1992). Ook de coevolutio- 

naire relaties van soorten vertonen vaak een 

geografische variatie (Thompson, 1994). 

Beide aspecten zijn, naast soortenrijkdom, 

componenten van biodiversiteit. Toepassing 

van het I-criterium moet daarom worden ont¬ 

raden. De geringe bruikbaarheid van het T- en 

Z-criterium is hierboven al aangeduid. 

Beter ten halve gekeerd .... 

De overheid heeft gekozen voor een overwe¬ 

gend soortgericht beheer (Bal et al., 1995; 

Ministerie van LNV, 1995; Sijtsma & Strijker, 

1995; Verspui & Van Wingerden, 1994). De 

goedbedoelde maar ondoordachte flirt met en¬ 

kele aaibare maar atypische cryptobionten- 

groepen ten spijt is er precies daardoor in ons 

land nog geen beleid ter zake van cryptobiota- 

bescherming van de grond gekomen. 

Voor cryptobionten is een systeemgericht, 

voorwaardenscheppend beleid noodzakelijk, 

geen conserverend, soortgericht beheer. Daar¬ 

voor bestaan ook wel aanknopingspunten: in 

Nederland de Ecologische Hoofdstructuur, en 

op internationaal niveau de dood-hout richtlijn 

(Council of Europe Committee of Ministers 

Recommendation R (88) 10) en de habitat- 

richtlijn (Council of Europe, 1992). Ook de 

grootste particuliere natuurbeheerder van ons 

land, de Vereniging Natuurmonumenten, lijkt 

gekozen te hebben voor een systeemgericht 

beheer (Hessels & Van Tooren, 1995). 

Voor een systeemgericht beheer zijn drie 

methodieken denkbaar: 1) hanteren van een 

diversiteitsindex als parameter van terrein- 

kwaliteit, 2) terreinregistratie en 3) biotoopbe- 

scherming. Het eerste is theoretisch de best 

verdedigbare aanpak (mits geografisch en fy- 

siognomisch vergelijkbare terreinen worden 

vergeleken; cf. Prendergast et al., 1993) maar 

strandt bij ontstentenis van voldoende taxono- 
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men. Terreinregistratie is een interessante en 

in Engeland met succes toegepaste methode 

(Van Dijk, 1989; Koomen & Van Tol, 1993; 

Ellis et al., 1995); het heeft er echter de schijn 

van dat terreinregistratie in Nederland weinig 

kans van slagen heeft. Blijft de derde optie: 

bescherming van biotopen. De evaluatie van 

een terrein ten behoeve van het cryptobiotabe- 

heer zou in mijn visie moeten bestaan uit het 

vaststellen van de aanwezige biotopen en van 

hun kwaliteitsparameters. 

Ik pleit daarom voor inventarisatie van de 

biotopen (“ecotopen”) in ons land, en van een 

indicatie van hun zeldzaamheid, aard en mate 

van bedreigdheid en vervangbaarheid. Er zijn 

enige min of meer terreindekkende overzich¬ 

ten van de biotopen van Europa die een goede 

basis kunnen vormen (Blab, 1993; Blab & 

Riecken, 1993; Devillers & Devillers-Ter- 

schuren, 1996; Pott, 1996; Kirby, 1997; Riec¬ 

ken & Blab, 1990; Riecken et al., 1993, 1994; 

Ssymank & Dankers, 1996). Het Handboek 

natuurdoeltypen (Bal et al., 1995) zou hierbij 

als grofmazig raamwerk kunnen dienen. 

Daarnaast moeten per biotooptype de variabe¬ 

len worden vastgelegd die voor cryptobionten 

relevant zijn, zoals hoeveelheid dood hout, 

windbeschutting, structuurvariatie, maaibe- 

heer, begrazingsintensiteit, recreatiedruk, 

bloemrijkdom, etc. (CIN, 1992; Klausnitzer, 

1993; Riecken et al., 1993). Een latere aanvul¬ 

ling zou kunnen zijn het aanwijzen van ‘ken- 

soorten’ uit de cryptobiota, die, analoog aan 

de vegetatiekunde, een biotoop kunnen type¬ 

ren (Barendregt, 1996; zie ook Maelfait, 

1993). 

Deze benadering is goed uitvoerbaar, en 

leidt op korte termijn tot tastbare resultaten. 

Niet onbelangrijk is dat zeldzame biotopen re¬ 

latief veel zeldzame soorten herbergen (zie 

bijvoorbeeld Vitt & Belland, 1997). Daaren¬ 

boven worden de doelstellingen van Rode 

Lijsten hiermee gewaarborgd. Het publiek in 

het bijzonder wordt geconfronteerd met een 

beperkt aantal, toegankelijke namen van goed 

afbeeldbare biotopen, waarvan de bedreiging 

en betekenis zich in algemeen begrijpelijke 

taal laat uitleggen (bijvoorbeeld Raths et al., 

1995). 
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Inleiding 

Een Rode Lijst is een beleidsinstrument om te 
komen tot bescherming van een bepaalde 
soortengroep. Het is een middel dus, en geen 
doel op zich. Voor lang niet alle groepen en 
zeker niet voor alle ongewervelden, is het mo¬ 
gelijk om een Rode Lijst op te stellen (zie on¬ 
der andere Heijerman & Turin, 1998; Ellis, 
1998). Moeilijker nog is het om een Rode 
Lijst op een zinvolle manier toe te passen. 
Voor de dagvlinders is dit wel mogelijk omdat 

Landelijk dagvlindorproject (LDP)~— 

Vlinders in hei Nederlandse Landschap (VNL) 

Onderzoek bedreigde en karakteristieke 
dagvlinders (vervolg VNL) 

aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 
- Er is kennis over de voorwaarden waaron¬ 

der de soorten voorkomen; 
- Er is veel bekend over de oorzaken van 

voor- en achteruitgang van soorten; 
. Er zijn mogelijkheden om iets aan die oor¬ 

zaken van achteruitgang te doen; 
- Er is een maatschappelijk draagvlak voor 

maatregelen. 
Voor het effectueren van beschermings¬ 

maatregelen moeten verschillende instanties, 
organisaties en personen zich actief opstellen. 

**"Beschermingsplan dagvlinders 1QQQ 

I V 
Rode lijst dagvlinders 

I 

**■ Herstelplan dagvlinders 

1989-1992 

1993-1996 

1995 

1998 

1 
Landelijke projecten 

Project bossen en bosranden 
Project b&grazing 

Projecten op lokatieniveau: 

Bescherming b&dmigde en karakteristieke dagvlinders 
(Maatregelen per lokatie» advisering ©n scholing van beheerders ) 

Projecten op soortsniveau: 

SoortenbBSGheimingsplannen en raamplannen 

1998-2000 

Fig. 1. Projecten en plannen die bijdragen aan het behoud en herstel van de Nederlandse dagvlinders. 
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Overheden moeten financiën verstrekken en 

inrichtende en beherende instanties (natuurbe¬ 

heerders, maar ook gemeenten en waterschap¬ 

pen) moeten de maatregelen uitvoeren. Dit zal 

alleen gebeuren als de soortengroep waarom 

het gaat als mooi, nuttig, belangrijk of interes¬ 

sant wordt gezien. Dit houdt niet in dat een 

groep ‘aaibaar’ zou moeten zijn om voor be¬ 

schermingsmaatregelen in aanmerking te ko¬ 

men, hoewel dit zonder meer helpt. Er zijn al¬ 

lerlei manieren om het draagvlak voor de 

bescherming van een soortengroep te vergro¬ 

ten. Bij dagvlinders is het draagvlak tot stand 

gekomen door goede informatieverstrekking 

en uitgekiende ‘public-relations’. 

Van vlinderonderzoek, via Rode Lijst naar 
Vlinderherstelplan 

De Rode Lijst dagvlinders (Van Ommering et 

af, 1995; Wynhoff & Van Swaay, 1995) staat 

niet op zichzelf, maar is ingebed in een aantal 

projecten (fig. 1). In 1989 verscheen de Atlas 

van de Nederlandse dagvlinders (Tax, 1989). 

Hierin wordt een overzicht gegeven van het 

voorkomen van dagvlinders vroeger (voor 

1980), vergeleken met de periode 1981-1986. 

Meer dan 300.000 gegevens, verzameld uit 

collecties en in het veld, liggen aan de atlas ten 

grondslag. Uit de vergelijking tussen de histo¬ 

rische en de actuele situatie blijkt een sterke 

achteruitgang van de dagvlinders. Door het 

Ministerie van Landbouw en Visserij (LV) is 

vervolgens opdracht gegeven voor het opstel¬ 

len van het ‘Beschermingsplan dagvlinders’ 

(Ministerie van LV, 1989). Vervolgens is, me¬ 

de gebaseerd op recente onderzoeksgegevens, 

in 1995 de Rode Lijst dagvlinders opgesteld 

(Van Ommering et al., 1995). De Rode Lijst 

heeft gezorgd voor een grotere aandacht voor 

beschermingsmaatregelen. Beherende instan¬ 

ties en overheden richten zich in het soorten¬ 

beleid met name op Rode-Lijstsoorten. 

Hierdoor ontstaan mogelijkheden voor het 

doen van aanvullend onderzoek en de uitvoe¬ 

ring van beschermingsmaatregelen. Inmiddels 

worden de gegevens uit de Rode Lijst ver¬ 

werkt tot een ‘Herstelplan dagvlinders’, waar¬ 

in wordt aangegeven wat er dient te gebeuren 

voor behoud en herstel van de Nederlandse 

dagvlinders. Vanuit het Ministerie van 

Landbouw, Natuurbeheer & Visserij (LNV) 

worden soortsbeschermingsplannen gemaakt. 

Het toepassen van de Rode Lijst; een 
stappenplan voor soortsbescherming 

Tussen het uitkomen van de Rode Lijst en de 

uitvoering van beschermingsmaatregelen zit 

een proces van onderzoek en overleg. Dit pro¬ 

ces is onder te verdelen in de volgende stap¬ 

pen: 

1 - Onderzoek naar oorzaken van 
achteruitgang Rode-Lijstsoorten 

Van veel soorten is de oorzaak van de achter¬ 

uitgang bekend (Veling, 1995). Voor soorten 

waarvan dit nog niet duidelijk is, dient nader 

onderzoek plaats te vinden. 

Fig. 2. Veenhooibeestje, Coenonympha tullia, op breed 

wollegras, Eriophorum latifolium Hoppe. 
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Het veenhooibeestje, Coenonympha tullia 

(Müller) (fig. 2), is de afgelopen tien jaar zeer 

sterk achteruit gegaan. In 1997 zijn alle huidi¬ 

ge en recente vliegplaatsen onderzocht en is 

de vegetatie beschreven (Wynhoff & Gorter, 

1997). Door deze gegevens te koppelen aan de 

in- en externe beheersgeschiedenis van de ter¬ 

reinen moet duidelijk worden waardoor het 

veenhooibeestje uit veel terreinen is verdwe¬ 

nen. 

2 - Selectie van soorten waarvoor 

maatregelen perspectief bieden 

Soorten waarvan vermoed wordt dat de be¬ 

langrijkste oorzaken van achteruitgang te ma¬ 

ken hebben met areaal- en klimatologische 

factoren, zijn niet door middel van inrichtings- 

en beheersmaatregelen terug te krijgen. Voor 

de rouwmantel, Nymphalis antiopa (Lin¬ 

naeus), bijvoorbeeld zal niet snel een soorts- 

beschermingsplan worden opgesteld (Veling, 

1997a). Voor andere soorten is dit wel zinvol. 

3 - Beschermingsmaatregelen op 

landschaps/ecotoop-niveau 

Een aantal maatregelen is voor meer soorten 

uit een bepaald landschapstype of ecotoop van 

belang. Bosranden en open bospaden zijn voor 

meerdere soorten dagvlinders van belang, met 

name als deze overgangen geleidelijk verlo¬ 

pen. Abrupte overgangen van bos naar lage 

vegetatie zijn arm aan soorten. Door het creë¬ 

ren van geleidelijke overgangen wordt het 

leefgebied van veel soorten vergroot. Van de 

47 Rode-Lijstsoorten zijn 18 soorten gebaat 

bij geleidelijk verlopende bosranden en open, 

zonnige bospaden (Warren & Fuller, 1990; 

Wynhoff & Van Swaay, 1995). 

Bij deze projecten wordt ook indien moge¬ 

lijk aangesloten bij de voorwaarden die ande¬ 

re groepen stellen. Zo kan de ontwikkeling 

van geleidelijk verlopende bosranden in Zuid- 

Limburg ook waardevol zijn voor bijvoor¬ 

beeld de hazelmuis (Broekhuizen et al.; 1992). 

Deze combinatie van doelen vergroot de kans 

op uitvoering van de maatregel. 

4 - Opstellen concrete maatregelen op 

lokatie-niveau, voor behoud en herstel van 

bepaalde soorten 

Voor een aantal Rode-Lij stsoorten zijn maat¬ 

regelen op landschapsschaal op korte termijn 

niet voldoende. Voor deze soorten moeten 

maatregelen op lokatie-niveau worden getrof¬ 

fen. In vennetjes waar soorten als veenbes¬ 

blauwtje, Vacciniina optilete (Knoch), en 

veenbesparelmoervlinder, Boloria aquilonaris 

(Stichel), voorkomen kunnen die maatregelen 

bestaan uit het verwijderen van berkenopslag 

(Middelkoop & Veling, 1987). Voor andere 

soorten kan het gaan om verandering van het 

maaitijdstip zoals voor het pimpernelblauwtje, 

Maculinea teleius (Bergsträsser), in de Moer¬ 

putten bij Den Bosch. Het maaitijdstip wordt 

hier aangepast aan de levenswijze van de rup¬ 

sen, die tot ongeveer half augustus op de 

bloemhoofdjes van grote pimpernel zitten. 

Vervolgens voltooien ze hun cyclus in onder¬ 

grondse mierennesten. De vliegplaats van de¬ 

ze soort wordt pas na half augustus gemaaid 

(Oostermeijer & Wynhoff, 1996). 

5 - Opstellen van plannen voor ruimtelijke 

samenhang tussen leefgebieden 

Versnippering van het habitat is voor 18 

Rode-Lij stsoorten één van de oorzaken voor 

achteruitgang (Wynhoff & Van Swaay, 1995). 

Het bruin dikkopje, Erynnis tages (Linnaeus) 

(fig. 3), bijvoorbeeld is een vlinder die nog 

maar op twee kalkgraslanden in Zuid-Lim- 

burg voorkomt (Tax, 1989). In opdracht van 

de Provincie Limburg en het Ministerie van 

LNV is een plan opgesteld om deze vlieg¬ 

plaatsen met elkaar en met potentieel geschik¬ 

te lokaties te verbinden (Veling, 1997b). Door 

aanpassingen in het beheer van wegbermen en 

door graften en randen van akkers en weilan¬ 

den waar kalk aan de oppervlakte komt exten¬ 

sief te beheren ontstaan mogelijkheden voor 

kruidenrijke vegetaties. Uit onderzoek in de 

Eifel is bekend dat deze vegetaties als verbin- 

dingsbaan gebruikt worden door kalkgras- 

landvlinders (Bergers et al., 1987). 
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Fig. 3. Bruin dikkopje, Erynnis tages, op gewone rolkla¬ 

ver, Lotus corniculatus Linnaeus. 

6 - Voorlichting naar beherende instanties, 

overheidsinstellingen en het publiek over 

oorzaken van achteruitgang en over 

mogelijkheden voor behoud en herstel 

Hoe belangrijk soorten ook zijn en hoeveel 

maatregelen voor behoud en herstel ook klaar¬ 

liggen voor gebruik, als er niet gewerkt wordt 

aan het maatschappelijk draagvlak voor die 

maatregelen, zal van bescherming weinig te¬ 

rechtkomen. Beleidsmakers die gelden be¬ 

schikbaar stellen, beheerders die de maatrege¬ 

len moeten uitvoeren en het grote publiek en 

de publieke opinie, die uitgaven van de over¬ 

heid kritisch volgen, zullen achter deze maat¬ 

regelen moeten staan. Dit is alleen mogelijk 

als men op een goede manier is voorgelicht. 

Met deze stap staat of valt de effectuering van 

beschermingsmaatregelen (Van Swaay & 

Wolterbeek, 1996). 

7 - Controle op uitvoering en monitoring van 

effecten 

Door de uitvoering van de maatregelen goed 

te volgen en de effecten van die maatregelen 

op een goede manier te monitoren kan worden 

gezorgd voor tijdige bijstelling van de maatre ¬ 

gelen. Door dit planmatig en in een vroeg sta¬ 

dium vast te leggen kan voor toekomstige pro¬ 

jecten veel worden geleerd. Het is van belang 

regelmatig contact te onderhouden met de be¬ 

herende instanties om te voorkomen dat de 

aandacht verslapt. 

Binnen het monitoringonderzoek van De 

Vlinderstichting, IKC-Natuurbeheer en CBS 

wordt speciale aandacht gegeven aan de Rode 

Lijstsoorten. Hiervoor worden speciale routes 

uitgezet (Van Swaay, 1995). 

Een voorbeeld: Actieplan Grote 
Vuurvlinder 

In juni 1997 verscheen het Actieplan Grote 

Vuurvlinder (Oostermeijer, 1996). Dit plan 

heeft alle stappen die hierboven staan beschre¬ 

ven doorlopen. Gestart werd in 1994 met een 

bijeenkomst in het veld met beheerders, vrij¬ 

willige veldmedewerkers en onderzoekers om 

te brainstormen over mogelijke oorzaken van 

achteruitgang van de grote vuurvlinder, Ly- 

caena dispar (Haworth) (fig. 4). Vervolgens is 

(veld)onderzoek uitgevoerd naar de hypothe¬ 

sen die op deze bijeenkomst naar voren zijn 

gekomen en werden voorstellen voor inrich¬ 

ting en beheer opgesteld. Deze werden be¬ 

sproken in een begeleidingscommissie met 

vertegenwoordigers van beherende instanties, 

gemeenten, provincies, rijk en waterschappen. 

Tegelijkertijd is een publiciteitsactie gehou¬ 

den met scholen in de regio waarbij er veel 

aandacht was in plaatselijke en regionale pers. 

Inmiddels zijn concrete aanbevelingen 

voor inrichting, beheer en verder onderzoek 

gedaan. De verschillende betrokken instanties 

gaan hiermee aan de slag en De Vlinderstich¬ 

ting is door het Ministerie van LNV gevraagd 

om een soortsbeschermingsplan op te stellen 

voor deze soort (Van Swaay, 1997). Vanaf nu 

zal worden gewerkt aan de uitvoering van de 

maatregelen en het volgen (de monitoring) 

van de ontwikkelingen. 
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Fig. 4. Grote vuurvlinder, Lycaena dispar, op waterzu- 

ring, Rumex hydrolapathum Hudson. 

Afsluitend 

De ervaring van De Vlinderstichting is dat het 
hebben van een Rode Lijst een stap is naar ef¬ 
fectieve bescherming van bedreigde soorten. 
Door de Rode Lijst is er meer geld beschik¬ 
baar voor het doen van onderzoek en voor de 
uitvoering van beschermingsmaatregelen. 
Overheid en particuliere organisaties geven 
met name aandacht aan doelsoorten. Behalve 
de Rode Lijst is echter ook gedegen kennis 
van voorkomen en (auto)ecologie van de soor¬ 
ten, goede voorlichting aan beherende instan¬ 
ties en draagvlak bij de bevolking essentieel 
voor bescherming. Met alleen een Rode Lijst 
kom je er niet! 
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Inleiding 

Rode Lijsten spelen een belangrijke rol bij het 

bepalen van natuurbeschermingsbeleid. Drie 

criteria spelen een rol bij plaatsing van soorten 

op een Rode Lijst (Van der Zanden & Hooge- 

veen, 1995; Hoogeveen, 1998): het trend-, 

zeldzaamheid-, en het internationaal beteke- 

nis-criterium. Nadeel van Rode Lijsten is dat 

ze door toepassing van het trend- en zeld- 

zaamheidcriterium alleen soorten bevatten die 

zeldzaam zijn en bovendien nog zeldzamer 

worden. Met uitzondering van optimale bioto¬ 

pen zal een Rode-Lijstsoort slechts weinig 

voorkomen, laat staan gevonden worden. 

Vanuit het oogpunt van soortsbescherming is 

het nut van een Rode Lijst bedreigde soorten 

op te sporen en hun optimale biotoop te be¬ 

houden. Deze biotopen omvatten echter, mede 

vanwege het beperkte aantal Rode Lijsten, 

slechts een (klein) deel van de (natuurgebie¬ 

den van Nederland. 

Dat Rode-Lij stsoorten in een beperkt aantal 

gebieden in Nederland voorkomen betekent 

niet dat het overig deel van ons land oninteres¬ 

sant is. Integendeel, daar komen per land- 

schapstype veel karakteristieke soorten voor 

die gelukkig nog niet zo zeldzaam zijn of wor¬ 

den om op een Rode Lijst te komen. Door Ba- 

rendregt (1996) werd daarom de Groene Lijst 

voorgesteld, die per landschapstype de karak¬ 

teristieke maar niet per se zeldzame soorten 

bevat. Hoe vollediger het aangetroffen spec¬ 

trum aan karakteristieke soorten, hoe beter 

ontwikkeld het landschapstype is. De vraag is 

hoe Groene Lijsten opgesteld moeten worden. 

Barendregt (1996) paste het oordeel van 

Syrphidae-deskundigen tezamen met een 

grondige inventarisatie van een gebied toe om 

een Groene Lijst voor de Syrphidae (Diptera) 

van voedselarm droog gemengd bos op zand¬ 

grond samen te stellen. 

Hier willen we Rode en Groene Lijsten 

naast elkaar plaatsen en vergelijken. Dit zullen 

we doen aan de hand van de Nederlandse roof¬ 

vliegen (Diptera: Asilidae) en de discussie op 

het symposium “Dierendag, ook voor insec¬ 

ten?”. Van Veen (1996) publiceerde een atlas 

van deze insectengroep en analyseerde de ver- 

spreidingspatronen in Nederland. Met behulp 

van de achterliggende basisgegevens kan een 

Rode Lijst samengesteld worden, terwijl met 
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Tabel 1. Rode en prioritaire soortenlijst en aanzet tot Groene Lijst roofvliegen. 

Soort Rode Lijst prioritaire soorten districten 

Antipaius varipes (Meigen) tz 1 

Asiius crabroniformis Linnaeus tz 

Choerades gilvus (Linnaeus) tz I hz 

Choerades marginatus (Linnaeus) 2 

Dioctria atricapilla Meigen chd» hz» Ïzr 

Diocïria bicincta Meigen tz zl 

Diocïria cothumaïa Meigen 

Dioctria hyalipennis (Fabricius) chd» hz 

Dioctria lateralis Meigen tz 1 zl 

Dioctria linearis (Fabricius) 

Dioctria longicomis Meigen tz zl 

Dioctria oelandica (Linnaeus) 

Dioctria rufipes (DeGeer) 2 

Dysmachus picipes (Meigen) tz zl 

Dysmachus trigonus (Meigen) chd 

Erax punctipennis (Meigen) tz 

Eutolmus rufiharbis (Meigen) tz 2 

Laphria flava (Linnaeus) 

Lasiopogon cinctus (Fabricius) hz 

Leptogaster cylindrica (DeGeer) ïzr 

Leptogaster guttiventris Zetterstedt tz 1 

Machimus arthriticus (Zeiler) tz 1 hz 

Machimus atricapillus (Fallén) 2 hz 

Machimus cingulatus (Fabricius) hz 

Machimus rusticus (Meigen) tz zl 

Neoitamus cyanurus (Loew) chd» hz 

Neoitamus cothumatus (Meigen) tz 

Neoitamus socius (Loew) zl 

Neomochtherus pallipes (Meigen) 2 hz 

Pamponerus germanicus (Linnaeus) tz 2 chd 

Paritamus geniculatus (Meigen) 2 hz 

Philonicus albiceps (Meigen) chd» zhw 

Rhadiurgus variabilis (Zetterstedt) 2 hz 

Kolom 1 : soortnamen Nederlandse Asilidae (zwervers en eenmalig waarnemingen niet opgenomen) 

Kolom 2: Rode Lijst 

z = zeldzaam (presentie minder dan 12 % van de onderzochte hokken) 

t = dalende trend (in 1980-1996 minder dan de helft van 1900-1960) 

Kolom 3: prioritaire soortenlijst 

1 = hoogste beschermingsprioriteit 

2 = ook te beschermen, maar van secundair belang. 

Kolom 4: roofvliegdistrict waar soort kenmerkend of constant is, chd = Centraal Hollands Duindistrict; 

zhw = Zeeuws, Helders en Waddenduindistrict; ïzr = Laagveen-, Zeeklei- en Kivierkleidistrict; 

hz = Hoge Zandgronddistrict; bz = Binnenlands Zandgronddistrict; zl = Zuid-Limburgdistrici 

behulp van de verspreidingspatroon-analyse 
een Groene Lijst samengesteld kan worden. 
De vraag is hoe entomologen deze lijsten 
waarderen» of de lijsten enige gelijkenis verto¬ 
nen en wat het gebruik van de lijsten kan zijn. 

Rode Lijst 

Voor de Rode Lijst geldt dat een soort de sta¬ 
tus zeldzaam krijgt als zij voorkomt in minder 

dan 12 % van de ooit bezochte UTM gridhok- 
ken. Een soort heeft een negatieve trend als de 
verspreiding in 1980-1996 minder dan de helft 
was dan die van 1900-1960» waarbij de ver¬ 
spreiding gemeten werd in aantal 10x10 km2 
UTM gridhokken. Deze criteria komen grof¬ 
weg overeen met de door het Ministerie van 
Landbouw» Natuurbeheer en Visserij vastge¬ 
stelde criteria. 

De Rode Lijst (tabel 1) bevat vrijwel alle 
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vrouwtje (uit Van Veen, 

1996, met toestemming van 

de uitgever). 

soorten die in Nederland alleen in Zuid- 

Limburg voorkomen. Daarnaast staan er enke¬ 

le waarschijnlijk uitgestorven soorten op 

(Erax punctipennis, Neoitamus cothurnatus) 

en een aantal zeldzamer wordende soorten uit 

het binnenland en de centraalhollandse duinen 

(zoals Antipalus varipes). 

Groene Lijst 

Voor het samenstellen van een Groene Lijst 

hebben wij gebruik gemaakt van de bestaande 

gegevens uit de roofvliegenatlas (Van Veen, 

1996). We hebben gebruik gemaakt van de 

kenmerkende en constante soorten van de zes 

roofvliegdistricten die door Van Veen (1996) 

werden onderscheiden. Deze roofvliegdistric¬ 

ten werden onderscheiden via een cluster-ana- 

lyse van de gridhokken op basis van de aan¬ 

wezige soorten (TWINSPAN-analyse) en ze 

vertegenwoordigen gebieden met een over¬ 

eenkomstige roofvliegenfauna. Kenmerkende 

soorten typeren het district, terwijl constante 

soorten in meer dan 75% van de hokken van 

het district voorkomen. Aanvullend werd ge¬ 

bruik gemaakt van soorten die voor één of 

meer TWINSPAN-splitsingen typerend wa¬ 

ren, zoals bepaald met discriminant-analyse. 

Hierdoor krijgen ook minder talrijke soorten 

die wel één of enkele districten typeren een 

plaats in de Groene Lijst. Een probleem van 

deze werkwijze is dat er per roofvliegdistrict 

meerdere habitattypes aanwezig zijn. Met be¬ 

hulp van de oecologische gegevens per soort 

zullen we trachten aan te geven welke habitat¬ 

types door de soorten gedekt worden. Hier¬ 

voor werden uit Van Veen (1996) gegevens 

over de oecologie en het habitat van de soor¬ 

ten gebruikt. 

Het resultaat (tabel 2) geeft roofvliegsoor- 

ten die typerend zijn voor een bepaald habitat- 

type in een roofvliegdistrict. En voorbeeld is 
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Tabel 2. Groene Lijsten roofvliegen per roofvliegdistrict en per habitattype. 

Centraal- Zeeuws Laagveen, Binnenland1 Zuid-Limburg 

Hollands Helders en Zeeklei en district 

Duindistrict Waddenduin- Rivierklei- 

district di strict 

graslanden D. atricapilla D. atricapilla D. atricapilla 

D. trigonus L. cylindrica 

kruiden D. rufipes 

loofbossen D. hyalipennis D. hyalipennis 

N. cyanurus N. cyanurus 

P. germanicus N. pallipes 

naaldbossen C. gilvus 

L. flava 

R. variabilis 

N. socius 

gemengd bos D. cothurnata 

L. cinctus 

P. geniculatus 

kale gronden 

kalkgrasland 

P. albiceps P. albiceps 

D. bicincta 

D. lateralis 

D. longicornis 

D. picipes 

M. rusticus 

1 Binnenland = Hoge Zandgrond- en Binnenlands Zandgronddistrict. 

Neoitamus cyanurus (fig. 1), een aan loofbos, 

in het bijzonder aan eiken, gebonden soort die 

in het Centraal-Hollands Duindistrict en het 

Binnenland een constante soort is (fig. 2). 

Soorten waarvan geen eenduidig typisch habi¬ 

tat kon worden vastgesteld, zoals Machimus 

atricapillus, werden niet opgenomen. Daar 

onze selectie gericht is geweest op algemene¬ 

re en kenmerkende soorten is te verwachten 

dat een goed ontwikkeld habitattype zijn 

Groene-Lij stsoorten daadwerkelijk bevat. De 

geografische verdeling in districten is nodig 

omdat enkele soorten wel in het binnenland in 

loofbossen (.Neomochtherus pallipes) of 

naaldbossen (Laphria flava) voorkomen, maar 

geheel ontbreken in ogenschijnlijk geschikte 

habitats in de duinen. 

Op de gevolgde werkwijze is af te dingen 

dat zeldzame soorten en voor een specifiek 

maar zeldzaam habitat typische soorten beide 

geheel buiten beschouwing blijven. Ten aan¬ 

zien van zeldzame soorten kan opgemerkt 

worden dat juist deze op een rode lijst zullen 

verschijnen. Ten aanzien van in een zeldzaam 

habitat voorkomende soorten geldt dat deze 

als typerend voor dat habitat in een Groene 

Lijst opgenomen zouden moeten worden. 

Voorwaarde is dat het habitat goed gekarakte¬ 

riseerd moet zijn. 

Een groter probleem van de gevolgde 

werkwijze is het weglaten van minder algeme¬ 

ne soorten, bijvoorbeeld Choerades margina- 

tus en Dioctria linearis, die geen Rode Lijst 

status hebben maar die ook niet talrijk of ken¬ 

merkend genoeg zijn om op onze Groene Lijst 

te belanden. Enerzijds zullen deze soorten wel 

degelijk op een Groene Lijst thuis blijken te 

horen na een kritische beschouwing van hun 

biologie. Anderzijds zal blijken dat van soor¬ 

ten uit deze groep te weinig bekend is om 

plaatsing mogelijk te maken. Worden bijvoor¬ 

beeld Choerades marginatus en Dioctria line¬ 

aris nader beschouwd dan blijken het beide 

bewoners van vochtig bos te zijn (Van Veen, 

1996), maar komen ze niet altijd in dezelfde 

vochtige bossen voor. In tegenstelling tot de 

eerste wordt de laatste soort naast het binnen¬ 

land ook in het rivierengebied gevonden. Het 

is niet mogelijk op basis van het huidige mate¬ 

riaal de verschillen tussen Choerades margi¬ 

natus en Dioctria linearis nader aan te geven. 

Een oplossing om dergelijke soorten bin¬ 

nen de hier voorgestelde procedure in een 

Groene Lijst te betrekken is niet te clusteren 
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Fig. 2. Verspreiding van Neoitamus cyanurus in Neder¬ 

land, een soort van het Centraal-Hollandse Duindistrict, 

de Binnenlandse districten en het Zuid-Limburgdistrict. 

op 10x10 km2 hokken, maar om vangplekken 

te clusteren (zie Van Veen, 1993). Een derge¬ 

lijke procedure is gebruikelijk in de plantenso- 

ciologie (zie Schaminée et al., 1995) en heeft 

daar veel kennis over de samenstelling van le¬ 

vensgemeenschappen opgeleverd. Het vereist 

wel hoogwaardige waarnemingen in het veld, 

terwijl het materiaal in Van Veen (1996) bij¬ 

voorbeeld voor vijfzesde uit m use urne xempla- 

ren bestond. 

Prioritaire soorten 

Om de positie van de deelnemers aan het sym¬ 

posium ten aanzien van Rode en Groene 

Lijsten aan te kunnen geven werd hen op het 

symposium de vraag gesteld een lijst te maken 

met prioritaire soorten die tot doel heeft een 

handvat te bieden voor het behoud van de hui¬ 

dige inheemse soortenrijkdom. Hierbij zouden 

naast zeldzaamheid en bedreigdheid ook ken¬ 

nis over oecologie en voorkomen van de soort 

moeten meewegen. De lijst kon gebaseerd 

worden op het aantal basisgegevens en bezette 

gridhokken van alle Nederlandse roofvlieg- 

soorten in de perioden 1900-1960, 1961-1979, 

1980-1996, tezamen met achtergrondinforma¬ 

tie over de oecologie. Het opstellen van de lijst 

werd aan het oordeel van de deelnemers over¬ 

gelaten. Naar de zo samengestelde lijst zullen 

we verwijzen als de prioritaire soortenlijst. 

De prioritaire soortenlijst staat vermeld in 

tabel 1. In tegenstelling tot de Rode Lijst im¬ 

pliceert de prioritaire soortenlijst dat de op te 

nemen soorten zich momenteel nog steeds in 

Nederland voortplanten. Soorten die langer 

dan 20 jaar niet meer zijn waargenomen wer¬ 

den derhalve buiten de discussie geplaatst. 

Een goed voorbeeld hiervan is de soort 

Dioctria bicincta, voor het laatst in 1976 in 

ons land gevangen. Daarnaast werden niet-in- 

heemse zwervers als Molobratia teutonis 

(Linnaeus) en alle soorten die alleen in Zuid- 

Limburg voorkomen buiten beschouwing gela¬ 

ten. Voor deze soorten geldt dat Nederland 

over of aan de rand van het areaal ligt. Soorten 

die in alle districten zijn waargenomen werden 

als niet bedreigd beschouwd; ook deze soorten 

werden niet opgenomen. Voor de overige soor¬ 

ten maakte men een prioritaire soortenlijst 

waarbij op grond van de mate van achteruit¬ 

gang twee klassen werden onderscheiden: 

sterk bedreigd (1) en minder sterk bedreigd (2). 

Aan de hand van deze lijst werd vastgesteld 

dat bijna alle bedreigde soorten te vinden zijn 

in de duinen en op de hoge binnenlandse zand¬ 

gronden. Door met name de roofvliegenfauna 

in deze gebieden te beschermen, kan vrijwel 

de gehele inheemse roofvliegenfauna behou¬ 

den worden. 

Discussie 

In het bovenstaande zijn drie lijsten gepresen¬ 

teerd die alle tot doel hebben roofvliegen in 

natuurbeschermingsbeleid te betrekken. De 

Rode Lijst is volgens het zeldzaamheids- en 

trendcriterium samengesteld, de Groene Lijst 

werd uit Van Veen (1996) samengesteld en de 

prioritaire soorten zijn via kennersoordeel op 

het symposium vastgesteld. Van de 39 Neder¬ 

landse soorten voldoen er 14 aan de criteria 

voor een Rode Lijst, worden 13 soorten ge¬ 

noemd als prioritaire soorten in de bescher¬ 

ming van de huidige biodiversiteit (met daarin 
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5 soorten met hoge prioriteit) en worden ten¬ 

slotte 21 soorten als Groene Lijst soorten aan¬ 

gemerkt (tabel 1 en 2). 

De verdeling naar roofvliegdistrict en habi¬ 

tat levert kleine Groene Lijsten op, met 1 tot 5 
soorten roofvliegen. Het is de vraag of Groene 

Lijsten met zo weinig soorten zinvol zijn, ze¬ 

ker voor een groep als roofvliegen die alleen 

door specialisten goed geïnventariseerd kan 

worden. Algemene soorten zoals Philonicus 

alhiceps of Dioctria atricapilla zullen zelfs 

voor geïnteresseerde leken te vinden zijn en 

worden altijd in hun habitat verwacht. Minder 

algemene of lastig te onderscheiden soorten 

zullen echter makkelijk aan de aandacht ont¬ 

snappen. De Groene Lijsten van roofvliegen 

zullen dan ook in kombinatie met lijsten van 

andere groepen gebruikt moeten worden, bij¬ 

voorbeeld met die van de zweefvliegen 

(Barendregt, 1996). 

Worden de drie lijsten vergeleken dan val¬ 

len de volgende zaken op. Alle prioritaire 

soorten met de hoogste prioriteit komen op de 

Rode Lijst voor, maar soorten met een gewone 

beschermingsprioriteit komen grotendeels 

niet voor op de Rode Lijst. De Rode Lijst be¬ 

vat aanzienlijk meer soorten dan de vijf die de 

hoogste beschermingsprioriteit gekregen heb¬ 

ben. De Rode-Lijstsoorten zonder de hoogste 

prioriteit blijken grotendeels soorten te zijn 

die de afgelopen 20 jaar niet meer zijn waar¬ 

genomen of die sinds 1985 weer zijn toegeno¬ 

men zoals Asilus crabroniformis. 

De Groene Lijst en de prioritaire soorten¬ 

lijst vertonen een duidelijke overlap. De helft 

van de prioritaire soorten komt op de Groene 

Lijst voor. De overlap zit in de voor een roof¬ 

vliegdistrict kenmerkende soorten (zie tabel 

1), waarbij in de Groene Lijst zowel zeldzame 

als niet zeldzame prioritaire soorten opgeno¬ 

men zijn. Blijkbaar is het mogelijk via de 

Groene-Lij stmethode om ook die soorten te 

vinden die weliswaar (nog) niet zeldzaam zijn, 

maar die wel van belang zijn bij de bescher¬ 

ming van de biodiversiteit. Vergelijking van 

de Groene Lijst met de Rode Lijst leert dat er 

nog een behoorlijke overlap is. Deze overlap 

zit in zeldzame soorten die in één district voor¬ 

komen en daar kenmerkend zijn, zoals de 

soorten uit het district Zuid-Limburg. 

De uiteindelijke vraag is wat de betekenis 

van de drie lijsten is. De Rode Lijst identifi¬ 

ceert, ook naar het oordeel van de symposium, 

de soorten met de hoogste beschermingsprio¬ 

riteit. Vanuit het oogpunt van soortsbescher- 

ming levert de Rode Lijst soorten waaraan ex¬ 

tra aandacht moet worden besteed. De Groene 

Lijst identificeert andere soorten, namelijk 

soorten die in een bepaald habitat verwacht 

worden. De Groene Lijst heeft hiermee bete¬ 

kenis voor gebiedsbescherming. Wanneer 

Groene-Lijstsoorten niet in een ogenschijnlijk 

geschikt gebied worden aangetroffen dan ver¬ 

eist het beheer grotere aandacht. Groene 

Lijsten geven hiermee betekenis aan lijsten 

met inventarisatiegegevens die beheerders 

krijgen van derden. Nu verdwijnen die vaak in 

de kast, maar beheerders zouden ze met 

Groene Lijsten kunnen vergelijken om het ge¬ 

bied en het beheer ervan te beoordelen. De 

overeenkomst tussen de Groene Lijst en de 

prioritaire soortenlijst doet vermoeden dat een 

verbeterd beheer gunstig voor de prioritaire 

soorten zal uitvallen. 
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Abstract: The different aims of the use of Red Data Lists are discussed. These aims lead us to the formulation of five cen¬ 

tral questions. First we investigate the objectiveness and correctness of the procedure for composing such lists. Different 

criteria for presence and decline result in Red Data Lists containing totally different sets of species. From a scientific 

point of view the procedure nowadays used by the Dutch government is proven not to be the best one. Secondly, we ask 

to what extent Red Data Lists may be useful in protecting individual species. Preservation of individual species is only 

possible with concrete insight in the ecology of the species. Red Data Lists do not generate these insights themselves, but 

may be useful in drawing the attention of scientists and the public to endangered species. The third question concerns the 

usefulness of Red Data Lists for the protection of the complete biodiversity in The Netherlands. If Red Data Lists would 

be available for all groups of organisms found in The Netherlands, we would have at least 15,000 species on these lists. 

Clearly, this is of no use. However, the idea of making a selection in these Red Data Lists is obviously of limited use to 

protect our biodiversity in total. Our fourth question concerns the use of Red Data Lists in measuring the quality of are¬ 

as of natural interest. The Dutch government has decided to use a selection of the Red Data Species as target species for 

nature conservation activities. However, selecting the most scarce and endangered species results in poorly defined eco¬ 

systems. The suggestion that 100 species of insects can indicate the niche of all insect species in all ecosystems has not 

been verified and, in our view, seems rather unlikely. Finally, we investigate alternative methods to ensure a real protec¬ 

tion of all biodiversity, as prescribed by the Rio-treaty. Since most insects are poorly known, a policy focusing on habi¬ 

tats and their protection is of the utmost importance. The best way to incorporate the conservation of insects in such a po¬ 

licy is not by using the rare and endangered species, but by using the characteristic insects in a system of target species 

for the measurement of the ecological quality of sites (Green Lists). 
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Inleiding 

Op 4 oktober 1997 organiseerde de Commis¬ 

sie voor Inventarisatie en Natuurbescherming 

van de Nederlandse Entomologische Vere¬ 

niging een symposium waarin de vraag cen¬ 

traal stond in hoeverre het instrument Rode 

Lijst bruikbaar is voor gerichte bescherming 

van de gehele biodiversiteit, inclusief de grote 

soortenrijkdom bij de insecten. In deze slot- 

bijdrage geeft een deel van de organiserende 

commissie haar analyse van het tijdens en 

na de symposium naar voren gebrachte 

gedachtengoed, om op grond hiervan te ko¬ 

men tot conclusies en aanbevelingen. Wij 

hopen dat dit niet het eind, maar juist het be¬ 

gin van een discussie over het beschermen 

van de biodiversiteit in ons land zal zijn. 

Voor Rode Lijsten zijn verschillende doel¬ 

stellingen geformuleerd (IUCN, 1993; Blab et 

al., 1994). Als eerste wordt genoemd het aan¬ 

duiden van soorten waarvoor bescherming 

noodzakelijk is. Vervolgens noemt men de 

educatieve waarde van een Rode Lijst: het 

maakt de bedreiging van soorten duidelijk aan 

het grote publiek en het wekt de belangstelling 

van onderzoekers. Ten derde noemt men het in 

kaart brengen van terreinen met een hoge na¬ 

tuurhistorische waarde, die aan de hand van de 

aanwezige Rode-Lijstsoorten bepaald zou 

kunnen worden. Als nevendoel wordt ge¬ 

noemd het leveren van een bijdrage aan inter- 
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nationale Rode Lijsten. De Rijksoverheid ge¬ 
bruikt Rode Lijsten voor drie doeien: het in¬ 
ventariseren van bedreigde soorten en het 
daaraan ophangen van een soortenbescher¬ 
mingsprogramma, het geven van een signaal 
aan politiek en samenleving over de ontwikke¬ 
ling van de biodiversiteit en het selecteren van 
doelsoorten waarmee de terreingerichte aan¬ 
pak van het natuurbeleid beoordeeld kan wor¬ 
den (Hoogeveen, 1998). 

Op het symposium is de bruikbaarheid van 
Rode Lijsten voor het realiseren van deze 
doelstellingen besproken. De gevoerde dis¬ 
cussies concentreerden zich rond de volgende 
vijf vragen: 
- Is de procedure tot het opstellen van Rode 

Lijsten eenduidig en objectief? 
- Kunnen Rode Lijsten een bijdrage leveren 

aan de bescherming van individuele soor¬ 
ten? 

- Kunnen Rode Lijsten een bijdrage leveren 
aan het in stand houden van de gehele 
Nederlandse biodiversiteit? 

- Hoe bruikbaar zijn Rode Lijsten bij het be¬ 
oordelen van de terreingerichte kant in het 
natuurbeleid? 

- Zijn er andere middelen voor het bereiken 
van de gestelde beleidsdoelen? 
Deze vragen worden in de volgende para¬ 

grafen verder besproken. 

Principes en procedures voor het opstellen 
van Rode Lijsten 

Voor het opstellen van Rode Lijsten van be¬ 
dreigde en zeldzame soorten bestaan goed ge¬ 
definieerde procedures. De in het Nederlandse 
beleid gebruikte (Hoogeveen, 1998) zijn over¬ 
genomen van de IUCN (1993). Hierin spelen 
zowel de zeldzaamheid van een soort als de 
trend in deze zeldzaamheid een belangrijke 
rol. De gebruikte methoden om zeldzaamheid 
en trend te karakteriseren zijn evenwel zeker 
niet de enig denkbare. Dit roept de vraag op of 
de gekozen procedure wel de beste is, zeker 
als bij nadere beschouwing blijkt dat er de no¬ 
dige problemen aan de gehanteerde methode 
kleven. Het betreffen zowel praktische als 
theoretische bezwaren. 

In Heijerman & Turin (1998) en Ellis 
(1998) worden veie theoretische problemen 
genoemd bij de huidige werkwijze voor het 
opstellen van Rode Lijsten, waarvan wij er en¬ 
kele zullen belichten die met de begrippen 
zeldzaamheid en trend samenhangen. 

Heijerman & Turin (1998) hebben de pro¬ 
cedures voor het samenstellen van Rode 
Lijsten getoetst aan het gegevensbestand van 
de Nederlandse loopkevers. Zij formuleren 9 
verschillende methoden om zeldzaamheid en 
19 verschillende methoden om trend te karak¬ 
teriseren (en berekenen). Vervolgens introdu¬ 
ceren zij 7 verschillende methoden om te ko¬ 
men tot een samenstelling van een Rode Lijst 
op grond van zeldzaamheids- en trend gege¬ 
vens. Het toepassen van al deze procedures re¬ 
sulteert in zeer verschillende Rode Lijsten 
voor de Nederlandse loopkevers. In het ene ui¬ 
terste geval komt slechts 6 % van de loopke- 
verfauna op de Rode Lijst, in het andere uiter¬ 
ste geval maar liefst 43 %. Als gevolg hiervan 
kunnen in extreme gevallen twee geheel ver¬ 
schillende (uiterste) Rode Lijsten worden op¬ 
gesteld, waarmee verschillende soortenspectra 
aangeduid worden die elk andere ecosystemen 
in de belangstelling zetten. Het gebruik van 
Rode-Lijstsoorten in het natuurbeleid heeft 
dan tot gevolg dat de evaluatie van dit natuur¬ 
beleid in sterke mate afhangt van de gevolgde 
methoden en criteria om de Rode Lijst samen 
te stellen. Dit roept de vraag op of er redenen 
zijn om de ene methodiek te prefereren boven 
de andere. 

Voor het vaststellen van trend is dit ook het 
geval. Een (rekenkundig) vastgestelde trend 
kan immers pas dan van belang zijn, als deze 
niet op toevalligheden berust. Het bepalen van 
de statistische significantie van een trend is dus 
noodzakelijk. Op toevallige (= niet-significan¬ 
te) trends is immers geen zinvol beleid te base¬ 
ren. Deze door Heijerman & Turin (1998) 
voorgestelde toets ontbreekt evenwel in de me¬ 
thodiek voor het samenstellen van een Rode 
Lijst zoals die door het rijk is vastgesteld. Om 
die reden kan de officiële methodiek niet we¬ 
tenschappelijk verantwoord genoemd worden 
en verdient een methodiek met een (zekere) 
statistische onderbouwing de voorkeur. 
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Ellis (1998) benadrukt dat, anders dan bij 

gewervelden, bij ongewervelden zeldzaam¬ 

heid op zich weinig zegt over de bedreigdheid. 

Of een populatie vitaal is wordt immers naast 

de individuen-dichtheid ook sterk bepaald 

door zaken als verspreidingsvermogen (Den 

Boer, 1967), aanpassingsvermogen en popula¬ 

tiedynamiek. Juist bij insecten kunnen dicht¬ 

heden van vitale populaties van jaar tot jaar 

sterk schommelen. Naast de voorbeelden 

waarnaar Ellis (1998) refereert noemen wij de 

zweefvliegen Eristalis picea (Fallén), die een 

sterke periodieke dichtheidsfluctuatie heeft 

(Van Veen & Zeegers, 1998a) en Eristalis 

p rato rum Meigen, die mogelijk zelfs een cha¬ 

otische populatiedynamica heeft en in ieder 

geval van jaar tot jaar zeer sterk in talrijkheid 

kan variëren (Zeegers, 1987). Het generiek 

toepassen van één norm voor zeldzaamheid 

zonder rekening te houden met de ecologie en 

dynamiek van de specifieke soort is derhalve 

bij insecten weinig zinvol. 

Ook het schaalniveau waarop gekeken 

wordt in de definitie is van belang. De Rode 

Lijst voor een willekeurige groep in Zeeland 

heeft een geheel andere inhoud dan dezelfde 

lijst voor Nederland: een zeldzaam dier in het 

westen van ons land kan in het oosten frequent 

voorkomen. In tegenstelling tot de Rode 

Lijsten wordt bij de Groene Lijsten van Van 

Veen & Zeegers (1998b) hiermee wel reke¬ 

ning gehouden. Deze problematiek speelt ook 

op het internationale schaalniveau, waar 

staatsrechtelijke grenzen meestal niet overeen 

komen met biogeografische grenzen. Ook kan 

men beargumenteren, zoals in de werkgroepen 

op de symposium gedaan is, dat het sterk ge¬ 

clusterd voorkomen van een soort een extra ri¬ 

sico voor uitsterven met zich meebrengt. Zo 

kunnen soorten die in ons land uitsluitend in 

de grote rivieren voorkomen door één enkele 

chemie-ramp in Zwitserland in een handom¬ 

draai uitsterven. 

Een belangrijk probleem rond het begrip 

trend is boven reeds aangestipt, namelijk de 

soms heftige populatiedynamica van insecten. 

Daarbij komt dat het daadwerkelijk vaststellen 

van een trend vaak ernstig bemoeilijkt wordt 

door incomplete gegevens, met name waar het 

de periode van voor 1940 betreft. Doordat de 

datasets voor iedere groep andere deficiënties 

bevatten, wordt ook de onderlinge vergelijk¬ 

baarheid van de trend problematisch. In extre¬ 

me situaties kan zelfs een enkele waarnemer 

een trend “maken”. Een en ander onderstreept 

nog eens het belang van een statistische onder¬ 

bouwing van het begrip trend. 

De conclusie die wij over de op dit moment 

toegepaste procedure voor het opstellen van 

een Rode Lijst moeten trekken, is dat deze op 

zich eenduidig gedefinieerd is, maar daarmee 

nog niet de meest zinvolle methode is. Veel 

andere onderzochte methoden zijn even zin¬ 

vol. Methoden die trend statistisch onderbou¬ 

wen en rekening houden met het al dan niet 

geclusterd voorkomen van een soort verdie¬ 

nen zelfs de voorkeur boven de huidige me¬ 

thode. Alle gefixeerde objectieve methoden 

ontberen een ecologische onderbouwing en 

zijn daarom vanuit biologisch standpunt nogal 

arbitrair. Tenslotte zou een ideale methode 

meer rekening moeten houden met de speci¬ 

fieke beperkingen die onvolledige datasets nu 

eenmaal met zich meebrengen. 

Soortsbescherming met Rode Lijsten 

Rode Lijsten worden samengesteld op grond 

van de criteria zeldzaamheid en trend. De ge¬ 

dachte achter deze aanpak is dat soorten die 

een grote zeldzaamheid combineren met een 

sterk neergaande trend als eerste zullen uit¬ 

sterven. Hierboven hebben wij procedurele, 

rekenkundige en biologische argumenten naar 

voren gebracht waarom deze schijnbare evi¬ 

dente aanname voor insecten niet opgaat. Als 

we deze argumenten even buiten beschouwing 

laten, dan zouden de Rode Lijsten inderdaad 

de meest bedreigde soorten van onze flora en 

fauna in kaart brengen. De volgende stap zou 

dan moeten zijn het formuleren van een beleid 

om de verwachte verdwijning van de Rode- 

Lijstsoorten te voorkomen. 

De Rode-Lij stprocedure maakt geen ge¬ 

bruik van ecologische informatie, waardoor 

we weinig bruikbaars leren voor de soortsbe¬ 

scherming. Van veel soorten kennen we de 

ecologie niet of onvoldoende. Ook al staan 
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soorten op een Rode Lijst, er kan geen con¬ 
creet soortenbeschermingsbeleid uit de aan¬ 
wezigheid op de lijst geformuleerd worden. 
Bovendien kunnen de ecologische voorwaar¬ 
den van de soorten op een lijst te ver uiteen lo¬ 
pen om nog tot een eensluidend natuurbeleid 
te kunnen komen. In extreme situaties zullen 
waardevolle vennen drooggelegd worden om 
graslandsoorten te stimuleren of worden gras- 
landen rijk aan kevers geïnundeerd om libel¬ 
lensoorten te stimuleren. Om deze problema¬ 
tiek te omzeilen zet de overheid in op een 
meer ecosysteem-gerichte benadering (de na- 
tuurdoeltypen uit Bal et al., 1995) waaruit 
blijkt op welke plaatsen welke ecosystemen 
behouden of ontwikkeld dienen te worden. 
Volgens deze redenering kan het behoud van 
soorten door middel van Rode Lijsten niet het 
enige uitgangspunt van het beleid vormen. 

Belangrijke functies van Rode Lijsten zijn 
het uitlichten van de soorten die sterk bedreigd 
zijn en het geven van een signaal aan de poli¬ 
tiek en de samenleving over de stand van za¬ 
ken aangaande de biodiversiteit in het alge¬ 
meen (Hoogeveen, 1998). De bijdrage van 
Veling (1998) geeft goed weer op welke wijze 
de dagvlinders onder de aandacht van de be¬ 
volking gebracht zijn. Een belangrijk resultaat 
hiervan is dat vrijwilligers en beleidsmakers 
hun aandacht en energie richten op populaties 
van enkele bedreigde soorten, waardoor extra 
ecologische informatie beschikbaar komt. De 
logische vervolgstap is dat men specifieke 
maatregelen ontwerpt ter stimulering van deze 
populaties, deze test op hun bruikbaarheid en 
vervolgens grootschalig uitvoert. Dankzij het 
vele werk van ecologen (Vlinderstichting, 
IBN) en vrijwilligers is een groot gegevensbe¬ 
stand van dagvlinders opgebouwd waarmee 
een structureel aandeel aan de bescherming 
van vlindersoorten in Nederland wordt gele¬ 
verd. Een belangrijk pluspunt is dat daarnaast 
een grote groep vrijwilligers een educatief ka¬ 
der aangereikt krijgt. Voor het werven van 
fondsen en opdrachten blijkt de Rode Lijst een 
goed hulpmiddel. 

Wettelijke bescherming van soorten zou in 
theorie gebaseerd moeten zijn op Rode Lijs¬ 
ten. In werkelijkheid is de wettelijke soortsbe¬ 

scherming in ons land geregeld via de Wet 
Flora en Fauna die los van Rode Lijsten vast¬ 
gesteld is. Zo geeft deze wet een beschermde 
status aan bijna alle inheemse vogelsoorten. 
Het is de vraag hoe lang het zal duren voordat 
de soorten uit de huidige Rode Lijst van de 
sprinkhanen of van de paddestoelen wettelijk 
beschermd zullen zijn; de overheid heeft hier¬ 
voor beleid noch prioriteit. Daarbij is het de 
vraag wat een verbod op het vangen van klei¬ 
ne dieren oplevert. Voor vele insecten is niet 
het individu maar het biotoop de cruciale, be¬ 
dreigde entiteit. 

De conclusie die over de soortsbescher- 
ming getrokken kan worden is dat de echte 
soortsbescherming op populatieniveau niet via 
Rode Lijsten plaats kan vinden, maar dat daar¬ 
voor een gedetailleerd ecologisch onderzoek 
gevolgd door specifieke maatregelen onont¬ 
beerlijk is. Rode Lijsten catalogiseren op zijn 
best de bedreigde soorten, maar analyseren 
niet de oorzaak van de neergaande trend en 
ook niet de benodigde maatregelen om deze 
neergaande trend om te buigen. De educatieve 
doelstelling voor de soortsbescherming wordt 
wel bereikt met Rode Lijsten. Dit positieve ef¬ 
fect zal echter kleiner worden naarmate er 
meer Rode Lijsten worden gepubliceerd. Dit 
is een van de redenen waarom de overheid 
momenteel terughoudend is met het officieel 
vaststellen van nieuwe Rode Lijsten. Een ge¬ 
volg hiervan is wel dat van de overvloed aan 
bedreigde soorten slechts een beperkt deel, na¬ 
melijk het 'aaibare’ deel, in de belangstelling 
zal blijven staan. Dit brengt ons bij het pro¬ 
bleem van de bescherming van de biodiversi¬ 
teit als geheel, inclusief het overwegend ‘niet- 
aaibare’ cryptobiontische deel. 

Rode Lijstee ee biodiversiteit 

De overheid heeft zich met de ondertekening 
van het Biodiversiteits-verdrag van Rio de 
Janeiro in 1992 verplicht de Nederlandse bio¬ 
diversiteit te behouden. Deze wordt slechts 
voor een klein deel bepaald door de 75 soorten 
zoogdieren, 180 soorten broedvogels en 1400 
soorten hogere planten. Het niet-aaibare deel 
van de flora en fauna (= de cryptobionten, 
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groot in aantal, klein in bekendheid) vormt de 

echte biodiversiteit. 

Indien men er werkelijk naar streeft Rode 

Lijsten in te zetten voor het behoud van de ge¬ 

hele Nederlandse biodiversiteit dan zal elke 

groep de aandacht moeten krijgen zoals door 

Veling (1998) geschetst voor de dagvlinders. 

Als dit zou lukken ontstaan er veel Rode 

Lijsten die bij elkaar 40 tot 50 % van de in 

Nederland aanwezige soorten zullen bevatten. 

Met een geschatte biodiversiteit in ons land 

van 35.000 soorten, zullen er zodoende min- 

stens 15.000 soorten op Rode Lijsten komen. 

Er ontstaan dan problemen zoals nu reeds met 

de recente Rode Lijst voor de paddestoelen: 

wie herkent deze soorten in het veld, wat we¬ 

ten we van hun ecologie, en welk type be¬ 

schermingsmaatregelen dienen er getroffen te 

worden? De specialistische kennis die hier¬ 

voor nodig is, is op dit moment grotendeels 

geconcentreerd bij amateurs. De kennis van de 

eigen biodiversiteit, toch een eerste vereiste 

om aan het verdrag van Rio te kunnen vol¬ 

doen, is door de overheid in feite grotendeels 

uitbesteed aan een handjevol goedbedoelende 

vrijwilligers. Als de overheid haar taak echt 

serieus wil nemen, zal ze zich veel meer dan 

tot nu moeten inspannen om de aanwezige 

kennis en kundigheid te professionaliseren. 

Ook zal ze de toegang tot en het vastleggen 

van deze kennis en kunde beter moeten orga¬ 

niseren, bijvoorbeeld volgens de lijnen zoals 

uitgewerkt in Koomen en Van Tol (1993). 

Men zou kunnen tegenwerpen dat voor de 

bescherming van de totale biodiversiteit vol¬ 

staan kan worden met een beschermingspro¬ 

gramma voor een representatieve selectie. 

Deze cruciale aanname is, voor zover wij we¬ 

ten, nooit wetenschappelijk of experimenteel 

onderbouwd. Sterker nog, er is een tendens 

om de gebruikte selectie groter en groter te 

maken, omdat de kleinere niet toereikend ble¬ 

ken. Ellis (1998) heeft aangetoond dat er een 

fundamenteel verschil is in de bescherming 

van macrobionten en cryptobionten. Een kans¬ 

rijke selectie zou vooral gebaseerd moeten 

zijn op ecologische criteria, maar deze gege¬ 

vens ontbreken juist bij de cryptobiota groten¬ 

deels. Daarbij komt dat cryptobiota vaak zeer 

speciale milieu-eisen stellen, die nauwelijks 

door andere groepen gedekt worden. 

Ter illustratie de huidige situatie bij de in¬ 

secten: de dagvlinders, libellen en sprinkha¬ 

nen (totaal 185 soorten, waarvan 101 op een 

Rode Lijst) zouden als vertegenwoordigers 

voor alle insecten moeten dienen. De niches 

van de 18.000 insectensoorten zijn dermate 

onafhankelijk van deze soorten dat er absoluut 

geen dekking geboden wordt voor alle ecosys¬ 

temen in Nederland. Deze selectie levert bij¬ 

voorbeeld geen enkele bijdrage aan de be¬ 

scherming van de insectensoorten van 

kwelders, of van de insecten die in dood hout 

leven (40 % van de bosfauna). 

De conclusie is dat de biodiversiteit binnen 

de cryptobiota niet via een selectie van Rode- 

Lijstsoorten behouden kan worden. Daarbij 

komt dat de drie insectengroepen waarvoor 

een Rode Lijst bestaat verre van representatief 

zijn voor het insectenrijk. Aan de andere kant 

is er in het kader van de verplichtingen van het 

verdrag van Rio geen enkele inhoudelijke bio¬ 

logische reden om de aandacht tot enkele pro¬ 

centen van onze biodiversiteit te beperken. 

Juist binnen de cryptobiota bevindt zich het 

leeuwendeel van de biodiversiteit met hun ei¬ 

gen, vaak vitale, ecologische rol in onze na¬ 

tuur. 

Bruikbaarheid van Rode Lijsten in het 
natuurbeleid 

De overheid gebruikt de Rode Lijsten als 

toetssteen in het natuurbeleid (Bal et al., 

1995). Het betreft een tweesporenbeleid dat 

naast de soortsbescherming (zie boven) ge¬ 

richt is op de ontwikkeling van ecosystemen 

via de invulling van de natuurdoeltypen met 

doelsoorten (Hoogeveen, 1998). Het idee is de 

doelsoorten, een selectie uit de Rode-Lijst- 

soorten, te gebruiken voor de karakterisering 

en beoordeling van ecosystemen. De natuur¬ 

doeltypen in het beleid binnen de ecologische 

hoofdstructuur (Bal et al., 1995) worden on¬ 

derbouwd met 652 doelsoorten (Hoogeveen, 

1998, tabel 1). Op basis van deze doelsoorten 

wordt een definitie van de gewenste soorten¬ 

samenstelling per natuurdoeltype gegeven. 
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Ook hier geldt ons bezwaar dat deze aanna¬ 

me van een werkbare selectie elke theoreti¬ 

sche onderbouwing mist. Het is nog nooit aan¬ 

getoond dat een beperkt aantal doelsoorten 

inderdaad de essentiële voorwaarden voor het 

voortbestaan van het systeem kan beschrijven. 

Zelfs bij een invulling van de doeltypen met 

Rode-Lijstsoorten uit alle groepen blijft de 

vraag of we op de juiste wijze de doeltypen 

beschrijven. Doordat de doelsoorten uit de 

Rode-Lij stsoorten geselecteerd moeten wor¬ 

den, zijn dit per definitie zeldzame soorten 

met een neergaande trend die slechts een klein 

deel uitmaken van de aanwezige soorten. Zij 

behoren doorgaans niet tot het ecologisch best 

bekende deel. Omgekeerd zijn de karakteristie¬ 

ke soorten van een ecosysteem veelal geen 

Rode-Lij stsoorten. De vraag dringt zich dan 

ook op waarom de overheid zich in haar keuze 

voor doelsoorten beperkt tot de soorten die op 

een officiële Rode Lijst voorkomen, zeker als 

men daarbij bedenkt dat er voor de meeste 

groepen helemaal nog geen Rode Lijst be¬ 

schikbaar is of spoedig beschikbaar zal komen. 

Ook het gebruiken van de doelsoorten om 

de ecologische waarden van een natuurterrein 

te bepalen staat ter discussie. Zo komen de 

huidige insectengroepen waarvoor Rode 

Lijsten beschikbaar zijn (dagvlinders, libellen, 

sprinkhanen) niet in alle ecotypen evenveel 

voor. Zijn rijk-ontwikkelde loofbossen en 

kwelders minder waardevol dan graslanden en 

vennen omdat er toevallig veel minder sprink¬ 

hanen en libellen voorkomen? En zelfs al zou¬ 

den in de toekomst de soortengroepen van de 

Rode Lijsten evenwichtiger verdeeld zijn over 

de inheemse ecotopen, wat zegt dan het aantal 

aangetroffen Rode-Lij stsoorten? Sommige 

ecotopen (bijvoorbeeld hoogvenen) zijn in¬ 

trinsiek soortenarmer dan anderen, maar zijn 

zij daarom ook minder waardevol? Omge¬ 

keerd kan de aanwezigheid van veel Rode- 

Lij stsoorten in het zuiden van Limburg zowel 

positief als negatief uitgelegd worden. Positief 

omdat deze soorten nog binnen de natuur in 

deze regio aanwezig zijn, negatief omdat het 

tegelijkertijd laat zien dat de ecosystemen in 

Limburg zwaar onder druk staan. 

Terreinen die veel Rode-Lij stsoorten her¬ 

bergen kunnen in ieder geval om die reden als 

bijzonder aangemerkt worden. Het omgekeer¬ 

de is evenwel niet mogelijk. De afwezigheid 

van zeldzame doelsoorten uit Rode Lijsten 

binnen een bepaald ecosysteem of gebied zegt 

weinig over het functioneren van dit ecosys¬ 

teem of terrein. De kwaliteit van een ecosys¬ 

teem kan niet uitsluitend bepaald worden aan 

de hand van deze zeldzame soorten, aangezien 

het ecosysteem in principe goed ontwikkeld 

kan zijn zonder aanwezigheid van Rode- 

Lij stsoorten. Bovendien, door teveel de na¬ 

druk te leggen op de aanwezigheid van Rode- 

Lij stsoorten ontstaat het gevaar dat terreinen 

zonder Rode-Lij stsoorten niet of onvoldoende 

beschermd worden, inclusief de voor die ter¬ 

reinen kenmerkende soorten. Hierdoor kan de 

natuur in een neergaande spiraal terecht ko¬ 

men. Ook de kenmerkende soorten lopen nu 

het gevaar sterk achteruit te gaan waardoor ze 

alsnog op een Rode Lijst terecht komen. Het 

paradoxale is dat goede terreinen vaak eerst 

sterk in kwaliteit achteruit moeten gaan voor¬ 

dat via een aanpassing van de Rode Lijsten 

alsnog duidelijk wordt dat er een natuurbe- 

schermingsbelang aanwezig was. 

Het behoud van ecosystemen met een be¬ 

leid via natuurdoeltypen stellen wij niet ter 

discussie. Wel kan geconcludeerd worden dat 

de verbinding tussen het natuurdoeltype en de 

doelsoorten afkomstig uit de Rode Lijsten in 

de praktijk dermate zwak is dat deze voor de 

meeste natuurterreinen geen praktische rele¬ 

vantie heeft. De afwezigheid van zeldzame 

soorten informeert niet over het ecologisch 

functioneren van het systeem en de aanwezig¬ 

heid van zeldzame soorten uit de cryptobiota 

zegt in de praktijk ook weinig daarover, omdat 

de ecologie van die soorten meestal slecht be¬ 

kend is. 

Middelen voor het bereiken van de 
gestelde doelen 

Rode Lijsten 

Wat kan nu bereikt worden met een Rode Lijst 

voor een insectengroep? Het zou een inventa- 
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Fig. 1. Labidura riparia, een 

zeldzame oorworm, ken¬ 

merkend voor stuifzanden 

(foto: René Krekels). 

risatie kunnen zijn van de potentieel bedreigde 

soorten waaruit de soorten naar voren komen 

die extra aandacht verdienen. Als het een ‘aai¬ 

bare’ groep is waarvoor brede belangstelling 

gewekt kan worden, kan de Rode Lijst zeker 

een stimulans bieden voor verdere studie naar 

en betere bescherming van deze groep. De 

spin-off voor de soorten die in de belangstel¬ 

ling gezet worden is dat een groter aantal men¬ 

sen veldgegevens gaat verzamelen en dat hier¬ 

door meer waarnemingen over de gehele 

groep beschikbaar komen zodat beter inge¬ 

speeld kan worden op de vragen in het natuur¬ 

beheer. Als er hierna speciale maatregelen ge¬ 

nomen worden om populaties van soorten uit 

die groep te stimuleren, is de groep volledig 

geaccepteerd in het natuurbeschermingsbe- 

leid. Hierbij dient zich wel een probleem aan 

voor het geformuleerde beleid. Immers, door 

het selectief stimuleren van populaties van een 

specifieke soort, kan deze soort niet meer als 

objectieve indicator voor de ontwikkeling van 

een ecosysteem gebruikt worden. Bovendien 

is het onduidelijk hoe we om moeten gaan met 

ecosystemen waarvoor (nog) geen doelsoorten 

zijn vastgesteld. 

Het blijft de vraag of door middel van Rode 

Lijsten het doel, behoud van biodiversiteit, be¬ 

reikt kan worden. Bijvoorbeeld, omdat ze ab¬ 

soluut niet aaibaar zijn zullen de Nederlandse 

oorwormen niet snel een beschermingsstatus 

krijgen. Toch is bekend dat de oorworm Labi¬ 

dura riparia (Pallas) (fig. 1) zeldzaam doch 

specifiek voorkomt in onze ‘woestijnen’ (on¬ 

der andere bij Kootwijk en Hulshorst) en ui¬ 

terst kenmerkend is voor het ecosysteem stuif¬ 

zanden. 

Zoals onder meer uiteengezet in Koomen & 

Van Tol (1993) en Ellis (1998) bestaan er in 

de Nederlandse natuur vele (kleine) habitats, 

waarin wegens de geringe grootte van insecten 

veel soorten kunnen leven, resulterend in de 

grote variatie in biodiversiteit voor Nederland. 

In het overheidsbeleid wordt voor een deel re¬ 

kening gehouden met deze specifieke ‘crypto- 

biontische’ biodiversiteit. Gestreefd wordt 

naar de ‘wilde natuur’ waarin de processen (= 

diversiteit aan habitats en derhalve van insec¬ 

tensoorten) een kans krijgen, naast een stimu¬ 

lering van de gefixeerde biodiversiteit van de 

652 doelsoorten uit de Rode Lijsten. Het ge¬ 

bruiken van Rode Lijsten als een selectieme¬ 

thode van de doelsoorten (waarmee het na¬ 

tuurbeleid beoordeeld wordt) heeft echter 

weinig te maken met de oorspronkelijke rede¬ 

nen voor het samenstellen van een Rode Lijst. 

Sterker nog, een werkelijke inhoudelijk zin¬ 

volle selectie van doelsoorten zou op hele an¬ 

dere criteria gebaseerd moeten worden en van 

een dergelijke doelsoortenlijst zal, naar onze 

verwachting, slechts een minderheid op de 

Rode Lijst terug te vinden zijn. 
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Biodiversiteit 

Ellis (1998) bespreekt drie wegen voor natuur¬ 

beheer gericht op de totale biodiversiteit: via 

diversiteitsindexen, via terreinregistratie of 

via biotoopbescherming. De eerste weg blijkt 

technisch niet haalbaar en de tweede is (nog) 

niet door de overheid opgepakt zodat de derde 

weg als meest reële mogelijkheid overblijft 

om de cryptobiota te behouden. Het verdient 

daarom aanbeveling de natuurdoeltypen in 

Bal et al. (1995) nader te specificeren met 

soorten en ecologische variabelen, waarmee 

de habitats binnen de basale doeltypen be¬ 

schreven worden. Voor het natuurdoeltype 

kan hiertoe gebruik worden gemaakt van de 

selectieve en frequent voorkomende soorten 

binnen ecosystemen: de Groene-Lijstaanpak 

(Barendregt, 1996). Deze gedachtenlijn vol¬ 

gend komen Van Veen & Zeegers (1998b) tot 

het opstellen van een lijst van de belangrijke 

roofvliegen voor het Nederlandse gebiedenbe- 

leid. 

Het is inmiddels duidelijk dat het moeilijk 

is de totale biodiversiteit, grotendeels afkom¬ 

stig uit de cryptobionten, binnen het natuurbe- 

schermingsbeleid te brengen. Als we op dit 

gebied toch iets willen bereiken zal er gekozen 

moeten worden voor een drieledige aanpak. 

Ten eerste het per ecosysteem beschrijven 

van de kenmerkende soorten per systemati¬ 

sche groep. Deze verdere uitwerking van Bal 

et al. (1995) verschaft de mogelijkheid om de 

totale biodiversiteit van Nederland een plaats 

te geven binnen een kader. Dit is een omvang¬ 

rijk werk dat stukje bij beetje opgebouwd kan 

worden. Het leert ons de variatie aan voorko¬ 

mende soorten een plaats in het grote geheel te 

geven. Ook wordt op deze wijze voorkomen 

dat met een beperkt aantal doelsoorten tegen¬ 

strijdige ecologische informatie beschikbaar 

komt. Deze werkwijze zou de grote pijler on¬ 

der het natuurbeleid dienen te zijn. 

Ten tweede de aaibare soorten die aanspre¬ 

ken bij het grote publiek. Via deze soorten kan 

een draagvlak in de maatschappij voor natuur¬ 

bescherming en -ontwikkeling bereikt wor¬ 

den. Hiervoor zijn onder andere zoogdieren, 

vogels en hogere planten geschikt, eventueel 

aangevuld met enkele andere groepen. Dit 

heeft geen binding met het gebiedenbeleid, 

maar wel met het beleid gericht op de bescher¬ 

ming van deze soorten en op het stimuleren 

van natuurbescherming onder de bevolking. 

Rode Lijsten passen goed binnen dit kader, 

maar tegelijkertijd kunnen andere Rode 

Lijsten aangeven dat minder aaibare soorten 

uit andere groepen ook bedreigd worden. 

Ten derde hebben we te maken met de pro¬ 

cessen waarbij de ecosystemen zich onder na¬ 

tuurlijke omstandigheden kunnen ontwikke¬ 

len. Omdat het eindresultaat van deze vrije 

ontwikkeling zich niet precies laat omschrij¬ 

ven, kunnen ook geen lijsten met gewenste 

soorten genoemd worden. De natuurlijke pro¬ 

cessen van sedimentatie, erosie, veenvorming, 

aanslibbing, bos vorming, etc. staan centraal. 

De ontwikkeling van deze processen (het 

“wildernisconcept”) zal gemeten moeten wor¬ 

den aan de abiotische factoren die resulteren 

uit het proces. In dat geval zijn er geen doel¬ 

soorten mogelijk, maar ook niet noodzakelijk. 

Conclusie 

Rode Lijsten hebben hun grootste nut tot nu 

toe bewezen bij het scheppen van maatschap¬ 

pelijke aandacht voor bedreigde dieren en 

planten. Rode Lijsten zijn hiervoor evenwel 

niet strikt noodzakelijk. Het catalogiseren van 

de bedreigde flora en fauna, het meest oor¬ 

spronkelijke doel van de Rode Lijst, is wel¬ 

licht in theorie mogelijk. Aan de momenteel 

gebruikte methoden kleven evenwel onover¬ 

komelijke bezwaren. De uit de Rode Lijsten 

logischerwijs voortvloeiende soortenbescher¬ 

mingsprogramma’s komen, voor zover het de 

cryptobiota betreft, niet van de grond. De 

wijdverspreide gedachte dat niet onderzochte 

soortengroepen mee zullen profiteren van be¬ 

schermingsprogramma’s voor een kleine se¬ 

lectie van soorten is niet houdbaar. Het is 

daarom te betreuren dat de overheid weinig of 

geen belangstelling toont voor nieuwe, aan¬ 

vullende Rode Lijsten. 

Wil de overheid haar verplichtingen van 

het verdrag van Rio werkelijk serieus nemen, 

dan zal zij moeten investeren in kennis en ver- 
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nieuwende concepten. Het belang van de ter- 

reingerichte aanpak in de natuurbescherming 

en het natuurontwikkelingsbeleid onderschrij¬ 

ven wij. Het is daarnaast noodzakelijk na te 

denken over de vraag hoe de natuurwaarde 

van bepaalde terreinen het best gemeten kan 

worden. Het is duidelijk dat het uitsluitend ge¬ 

bruik maken van de huidige doelsoorten, een 

selectie van de Rode-Lijstsoorten, niet vol¬ 

doet. De bruikbaarheid van alternatieven, bij¬ 

voorbeeld Groene Lijsten, biedt waarschijn¬ 

lijk veel meer perspectief en zal nader moeten 

worden uitgewerkt. Ook zal de overheid de 

aanwezige kennis en kundigheid meer moeten 

professionaliseren en op een efficiëntere wijze 

toegankelijk moeten maken. 

Dankwoord 

Het symposium is mogelijk geworden door de inzet van 

de lezinghouders Marcel Wasscher, Ybele Hoogeveen, 

Theodoor Heijerman, Willem Ellis, Kars Veling, Theo 

Zeegers, Henk Siepel en (in de voorbereiding) Mark van 
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Anteon pinetellum y a new Palaearctic dryinid 

(Hymenoptera: Dryinidae) 

J. de Rond 

ROND, I. DE, 1998. ANTEON PINETELLUM, A NEW PALAEARCTIC DRYINID (HYMENOPTERA: DRYINI¬ 

DAE). - ENT. BER,, AMST. 58 (7): 133-138. 

Abstract: Anteon pinetellum spec. nov. is described after specimens from The Netherlands and the Mediterranean. In re¬ 

cent literature the species was treated as Anteon ephippiger (Dalman). 

Beukenhof 96, 8212 EB Lelystad, The Netherlands. 

Introduction 

Dryinids are a family of relatively small para 
sitoid aculeate Hymenoptera. The extremely 
variable appearance of many species has in¬ 
spired several authors in the past to describe 
many new taxa. Kleffer (1914) reported no 
less than 77 European species belonging to 
what is now considered the genus Anteon. 
After Hellén (1919,1953), Berland (1928) and 
Richards (1939) had syrienymized a substan¬ 
tial part of Kieffers list, Olmi (1984) reduced 
the number of European species to 11. The 
simplified determination keys and the many 
synonyms that remained unfortunately have 
raised a considerable barrier for recognition 
and verification of new species. 

When the first Dutch specimen of the spe¬ 
cies discussed here was found, identification 
seemed to be simple; the keys for females by 
Olmi (1984) led directly to Anteon ephippiger 
(Dalman). However, Olmi’s illustrations of 
the chelae, the conspicuous claspers of the fe¬ 
male’s forelegs, did not correspond with the il¬ 
lustrations by Richards (1939). When eventu¬ 
ally in 1993 the holotype of Gonatopus 
(-Anteon) ephippiger (coll. NHRM) was exa¬ 
mined, it became clear that the specimens 
which Olmi (1984, 1994) had used for his illu¬ 
strations, did not belong to this species but ap¬ 
peared to be new to science. 

Meanwhile nine more females and a male 
have been identified and a probable host has 
been found. As none of the descriptions of the 

various species synonymised with A. ephippi¬ 
ger fits the appearance of the specimens, a 
new species is described here. 

Anteon pinetellum spec* nov. 
(figs 1-6) 

Type material 

Holotype: 2, Leuvenum (Gelderland), The Netherlands, 

swept from Pinus sylvestris L., 17.viii.1996, J. de Rond. 

Paratypes: 1 2, Leuvenum (Gelderland), The Nether¬ 

lands, swept from Pinus sylvestris L., 19.viii.1997, J. de 

Rond; 1 2, Nunspeet (Gelderland), The Netherlands, 

19.viii.1987, malaisetrap material of R.T. Simon Tho¬ 

mas; 1 5, Bussum (Noord-Hollaed), The Netherlands, 

29.vii - 5.VÜL1990, malaisetrap material of J. G. de Rond; 

1 2 ; Gigondas, Beauregard (Dpt.Vaucluse), France, 

21.ix.1989, M. I. Gijswijt, coll. RMNH; 1$, Vizzavona 

(Corsica), France, 1100-1200 m. near Pinus nigra var. 

maritima (Ait.) Melville, 6.viii 1971, A.C. & W.N. Ellis, 

coll. ZMAN; 12, Los Monegros (Pina de Ebro, 

Zaragoza), Spain, 20.viii.1993, light trap, Javier Fias¬ 

co Zumeta; lo, 22, Benicasim (Castellon), Spain, 

22-24.vi. 1974, Z. Boucek, coll. BMNH and coll. M. Olmi. 

The holotype is deposited in ZMAN, the other Dutch spe¬ 

cimens are in the author’s collection. 

Description 

Female: Size 3.1- 3.4 mm. General appearan¬ 
ce slender. 

Head: The minimal width of the frons (fig. 
1) is nearly equal to the largest width of the 
occipital carina. Eyes almost parallel and con¬ 
stricted along the borders of the frons. In 
lateral observation (fig. 2), the eyes at mid- 
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length are about two times wider than the 
nearest width of the occiput. Ocellar triangle 
almost equilateral. Relative distances between 
the lateral ocelli (POL): between anterior and 
lateral ocellus (OL): between lateral ocelli and 
occipital carina (OPL): between eye and occi¬ 
pital carina (TL) and between eye and lateral 
ocellus (OOL) 10:9: 10: 10: 12. The relati¬ 
ve diameter of the anterior ocellus is 4. The re¬ 
lative lengths of the antennal segments are 19: 
11 : 12 : 12 : 12 : 11 : 11 : 11 : 10 : 15. The 
width/length ratio of the scapus and the last 
segment is 1 : 3, that of the fourth segment can 
vary from 1 : 3 to 1 : 4 and of the penultimate 
segment from 1 : 2 to 1 : 2.5. 

Pronotum narrow; somewhat compressed 
with a unique marking that is quite reliable as 
far as can be judged: in the centre of the ante¬ 
rior border, right behind the transparent rim, a 
deep and narrow incision is present, well mar¬ 
ked with a U-shaped dark line. Notauli thin; 
reaching 0.5 length of the mesonotum and not 
much thicker when reaching the pronotum. 
Propodeum almost square with a strong trans¬ 
verse ridge between the dorsal and the pos¬ 
terior surface, consisting of two straight li¬ 
nes which meet in an obtuse angle. The pos¬ 
terior plane is divided into three fields by two 
thin vertical lines (fig. 4). The centre of the 
medial field is smooth with only traces of 
sculpture. 

Wings: Distal section of the radial vein re¬ 
latively long. The difference in length be¬ 
tween the proximal and the distal section va¬ 
ries between 1.2 : 1 and 2.4 : 1. 

Legs: The relative lengths of the tarsal seg¬ 
ments (including only the basal part of the 
fifth segment) of the forelegs are 26 : 12 : 12 : 
26 : 24. Extended part of the fifth segment 
(fig. 6) completely straight, with two small lo¬ 
bes at the apex, reaching the centre of the se¬ 
cond segment. A row of lamellae is ending in 
each lobe; about 20-23 lamellae in the smal¬ 
lest (inner) lobe, and 4-5 lamellae in the lar¬ 
gest (outer) lobe. The longest lamella of the 
short row is nearly 3 times the size of the ad¬ 
jacent ones of the long row. A polished longi¬ 
tudinal gutter enables the enlarged claw to 
take position in between both rows of lamel¬ 

lae. The curved distal part of this claw is ex¬ 
tremely thin with a rounded apex. 

Sculpture: Head, pronotum and mesonotum 
with a weak and shiny granulation which 
shows a tendency to transform into subtle 
wrinkles around the ocellar triangle. Frons 
densely punctured, with the punctures some¬ 
what larger than the interstices; in posterior di¬ 
rection decreasing rapidly in size and density. 
At the dorsal surface of the head the punctures 
are obsolete and sparse. In front of the anteri¬ 
or ocellus a short keel is present, nearly of the 
same length as the ocellus. 

The body is covered with relatively long 
hairs, but the eyes are provided with very short 
and scattered hairs. The average length of the 
hairs near the lower side of the occipital carina 
is up to four times the length of the hairs on the 
eyes. 

Colour: The contrast in colour between the 
posterior and anterior half of the body is signi¬ 
ficant. Head, pronotum and mesonotum are 
coloured with bright orange, and even the eyes 
of a fresh female are tinged reddish. The scu- 
tellum is normally black, sometimes with a red 
spot. The mesopleura are red with a black 
spot. The metanotum and propodeum are usu¬ 
ally black. The antennae, mandibles and legs, 
including the coxae, are yellow. The veins and 
stigma of the forewing transparent without co¬ 
lour or with a light shade of yellow. The apex 
of the antennae, of the hind femur, and of the 
radial vein are often infuscate. In all French 
and Dutch specimens the abdomen is comple¬ 
tely black. 

The females of the Spanish Mediterranean 
coast are slightly smaller than the other speci¬ 
mens, and have a more extended red coloura¬ 
tion. In these animals the scutellum, metano¬ 
tum, lateral faces of the propodeum and the 
anterior stemites of the abdomen are comple¬ 
tely reddish. 

Male: The broad face and obtuse-angled pro- 
podeal ridge are similar to those in the female. 
Head and propodeum polished and covered 
with extremely fine and close punctures. On 
the frons these punctures are separated not 
more than half the diameter of the anterior 
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Figs 1-4. Anteon pinetellum spec, nov., habitus female; 1, frontal aspect of the head; 2, lateral aspect of the body; 3, dor¬ 

sal aspect of the body; 4, posterior aspect of the propodeum. 
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Figs 5-6. Anteon pinetellum, left chela; 5, lateral aspect; 6, 

dorso-frontal aspect. 

Figs 7-8. Anteon ephippiger, left chela; 7, lateral aspect; 8, 

dorso-frontal aspect. 

ocellus. Antennal segments are of average si¬ 

ze. Pronotum short with the incision less well 

visible than in the female. The body is black 

with exception of the bright ivory-white man¬ 

dibles (without infuscate bases), the yellow- 

ochre antennae and the dark margined yellow 

stigmata. Gonoforcipes (parameres) end in a 

firm hook and carry a large type dorsal process 

at the base. 

Considering the fact that the Spanish fema¬ 

le differs from the other females, it is possible 

that northern male specimens will not corres¬ 

pond with some of the features recorded here. 

Etymology 

The name pinetellum refers to the female’s 

preference for pine forests. The subspecies ol~ 

mii is named after Professor Massimo Olmi, 

the first person who published illustrations of 

the species. 

Discussion 

In spite of its superficial resemblance with 

Anteon ephippiger, A. pinetellum is complete¬ 

ly different from all Palaearctic species-com¬ 

plexes within the subfamily. Considering the 

deep pronotal incision, it is a mystery that the 

species has not been recognised earlier. Just a 

shallow impression is present in all other spe¬ 

cies. The straightened shape of the chelae with 

two apical lobes is not only unique in Anteon, 

but even in European Dryinidae. All species of 

Anteoninae, Gonatopodinae and Dryininae in 

Northwest Europe display a more or less “S”- 

shaped fifth tarsal segment (fig. 8), with the 

distal third bent around the enlarged tarsal 

claw. One or more short rows of large lamel¬ 

lae are situated at the end of this curl, and are 

never completely parallel to the basal row. In 

A. pinetellum, the curl is apparently contrac¬ 

ted, and lies side by side to the basal row. 

Traditionally the chelae are depicted from 

the lateral side only, obviously as a result of 

usual preparing-techniques like microscopic 

slides. The use of normal reflecting light, ena¬ 

bling free manipulation, revealed the absence 

of a curved apex and the two lobes of A. pine¬ 

tellum in dorso-frontal observation. 

Olmi (1984) mentioned 7 junior synonyms 

of A. ephippiger. The type specimen of Gona- 

topus collaris Dalman was personally exami¬ 

ned and is obviously just a variety of A. ephip¬ 

piger. Some of the synonyms have recently 

been assigned to other species: Anteon flavi- 

scapus Jansson is now considered to be a sy¬ 

nonym of Anteon exiguum (Haupt) by Olmi 

(1994), and Dryinus facialis Thomson appears 

to be a good species (Burn & De Rond, in 

press). The original descriptions of the remai¬ 

ning synonyms (Anteon rubrifrons Kieffer, 

Chelogynus rufovariegatus Berland, and An¬ 

teon pyonganensis Móczar) and recent studies 

of type specimens (Anteon albidicollis Kieffer 

in Olmi, 1976) offer enough clues to assume 

that Anteon pinetellum is not involved. 

Anteon pinetellum occupies a unique posi¬ 

tion within the Anteoninae: the deep incision 

of the pronotum and the lobed apex of the ehe- 
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lae might justify classification as a separate 
genus. The male genitalia on the other hand 
are typical for Anteon. The length-ratio of the 
proximal and distal part of the radial vein 
place the species in between Anteon and 
Lonchodryinus, but the angular connection of 
both parts is more typical for Anteon. There is 
at least reason to consider the status of a spe¬ 
cial subgenus. The species is best added to 
existing determination-keys for Anteon fema¬ 
les (for instance Olmi, 1994) above the first 
couplet. 

Biology 

All Dutch specimens of Anteon pinetellum 

were collected in dry Querco roboris-Betule- 

tum vegetation, mostly dominated by Pinus 

sylvestris L Usually the pines were surroun¬ 
ded by Calluna vulgaris (L.) Hull, Molinia 

caerulea (L.) Moench, Corynephorus canes- 

cens (L.) Beauv. and some patches of Erica 

tetralix L. The Dutch females identical to the 
type of A. ephippiger on the other hand, have 
been found mainly in Salicion albae: wetlands 
with reeds, nettles and various types of wil¬ 
lows. Dragging the vegetation of the location 
where the holotype of A. pinetellum was 
found, led to the conclusion that Grypotes 

puncticollis (Herrich-Schäffer) (Cicadellidae: 
Deltocephalinae), should be regarded as the 
most probable host. It is a common species in 
Dutch diluvial regions and lives exclusively 
on Pinus sylvestris L. Several dozens of males 
and females of this planthopper could be 
swept from the trees during every visit of the 
location in August. In the Mediterranean, G. 
puncticollis is also found on Pinus nigra 

Arnold (Ossiannilsson, 1983). In Southern 
Europe and North Africa a second species, 
Grypotes staurus Ivanoff, is living on pine as 
well (Ribaut, 1952; Nast, 1972). According to 
the information given by Javier Blasco 
Zumeta, the specimen of A. pinetellum collec¬ 
ted in Los Monegros (Spain) can only be rela¬ 
ted to Firms halepensis Miller with G. staurus 

as the probable host. No other host-parasite re¬ 
cords of Dryinidae are known for the genus 
Grypotes (Guglielmino & Olmi, 1997). The 

related genus Opsius Fieber, of which the 
most common European species lives on ta¬ 
marisk, may also be a host for A. pinetellum. 

In 1996 some specimens of G. puncticollis 

were offered to the holotype of A. pinetellum 

in an exhauster, and almost immediately a 
light-coloured female was seized by the wasp. 
The hopper was stung between the front and 
middle pair of coxae for about half a minute. 
Desperate need for nourishment of my 6- 
months old daughter, and the noises this was 
attended with, forced me to leave before the 
wasp could complete its work. One year later, 
at the same location and under the same cli¬ 
matic conditions, a second female was captu¬ 
red after two hours of sweeping the branches 
of the pines. It was the only Dryinid found in 
these trees. Among the many G. puncticollis 

collected this time, appeared to be two adult 
males with a dryinid larva attached behind 
the head. Unfortunately, the specimens died 
within the next week. 

Geographic variability 

The species is remarkably uniform throughout 
Europe. The aberrant size and colour of the fe¬ 
males from Benicasim are most likely the re¬ 
sult of a different host and habitat; the speci¬ 
mens were taken two months earlier than the 
other females, and it is unlikely that suitable 
specimens of Grypotes puncticollis are pre¬ 
sent in June. Moreover, the location is ad¬ 
jacent to the Mediterranean coast, and the pos¬ 
sibility that its host lives on Pinus pinea L. is 
not unthinkable. I prefer to treat the Spanish 
male and female as the subspecies olmii. It 
may also be possible that instead of a subspe¬ 
cies, a first of two annual generations is invol¬ 
ved, as the female from Los Monegros which 
was taken in August, is more similar to the 
French and Dutch specimens. 
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Zwei neue Tngonotylus-kvtm aus Griechenland 

(Heteroptera: Miridae) 

Dorothee Grimm & Christian Rieger 

GRIMM, D. & CHR, RIEGER, 1998. TWO NEW SPECIES OF TRÎGONOTYLUS FROM GREECE (HETERO¬ 

PTERA: MIRIDAE). - ENT. BER., AMST. 58 (7): 139442. 

Abstract: Two new species of capsid bugs (Heteroptera: Miridae), Trigonotylus erhardi spec. eov. and Trigonotylus ka- 

lonis spec, nov., are described from the Greek island Lesbos. 

Zusammenfassung: Zwei neue Wanzeearten (Heteroptera: Miridae), Trigonotylus erhardi spec. nov. und Trigonotylus 

kalonis spec, nov., werden von der Griechischen Insel Lesbos beschrieben. 

Dorothee Grimm, Klingenstraße 30, D-97Û84 Würzburg, Deutschland. 

Christian Rieger, Wendlinger Straße 16, D-72622 Nürtingen, Deutschland. 

Die paläarktischen Arten der Gattung Trigo¬ 

notylus wurden von Golub (1989) revidiert. Er 
teilt im Bestimmungsschlüssel die Gattung in 
drei Gruppen auf. Bei den Arten der ersten 
Gruppe ist der “Aedeagus ohne Spikula”, bei 
den Arten der zweiten Gruppe ist das “Spiku- 
lum des Aedeagus ziemlich s-förmig gebogen 
und mehr oder weniger stark überdreht, wie 
eine gedehnte Spirale”, und bei der dritten 
Gruppe ist das Spikulum “schwach bogenför¬ 
mig oder äußerst schwach s-förmig gebogen 
(in letztem Fall ist es nicht in eine Spirale ver¬ 
dreht)”. Auf der Insel Lesbos fanden sich zwei 
neue Arten der Gattung, die in den Kreis der 
letztgenannten Gruppe zu stellen sind und im 
folgenden beschrieben werden. 

Trigonotylus erhardi spec. eov. 

(Abb. 1-6) 

Material 

Holotypus: A, Griechenland, Insel Lesbos, W Skala 

Kalonis, Strand & Lagune, 15.V.1995, leg. F. Erhard. 

Paratypen: 13â, 8$, gleiche Daten wie der Holotypus 

und 2A, gleiche Daten wie der Holotypus, aber leg. F. 

Erhard & H. Schmalfuß; 13â, 8$, Griechenland, Insel 

Lesbos, W Skala Kalonis, Sandstrand, Salzstellen, 

18.V.1996, leg. D. Grimm. Der Holotypus und 19 

Paratypen befinden sich im Staatlichen Museum für 

Naturkunde Stuttgart, die restlichen Paratypen befinden 
sich bei den Autoren. 

Beschreibung 

Von schlanker Gestalt, Körperoberseite gelb¬ 
braun, dunkle Zeichnung sehr deutlich, mit 
spärlicher kurzer, schwarzer Behaarung, Kör- 
perunterseite gelblich. 

Kopf schmal mit spitzem, die Wangen errei¬ 
chendem beziehungsweise leicht überragendem 
Tylus. Das Rostram erreicht die Mittelcoxen. 
Stirn mit brauner Längslinie. Erstes Fühlerglied 
gelblich mit rötlichen Längsstreifen, fast paral¬ 
lelkantig, kaum verdickt (zweimal so dick wie 
das zweite Fühlerglied), mit zahlreichen 
schwarzen Borsten. Zweites bis viertes 
Fühlerglied rötlich, kurz und hell behaart. 

Pronotumseiten gerade und deutlich ge¬ 
kielt, Hinterrand eingebuchtet, Mediankiel 
hell. Pronotum mit vier braunen Längsbinden, 
die beiden mittleren sowie die helle Mediane 
verlängern sich bis auf das Scutellum. Die 
Flügel überragen das Abdomenende weit (6) 

bzw. erreichen es ( 2 ). Clavus und innerer Teil 
des Gorium bräunlich, Adern, äußerer Bereich 
des Corium und Cuneus hell, Membran dun¬ 
kel. Beine gelblich bis hellbraun mit kurzer, 
schwarzer Behaarung, Tibien mit dunklen 
Domen. Femura bisweilen mit undeutlichem 
dunklem Längsstreifen. Spitze der Tibien und 
der ersten beiden Tarsenglieder dunkel, drittes 
Tarsenglied und Krallen schwarz. 

Genitalsegment des Männchens (Abb. 6) 
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Abb. 1-6, Trigonoîylus erhardi spec, nov.; 1, rechter Paramer; 2, linker Paramer; 3, Endophallus mit Spikulum; 4-5, 

Spikula zweier anderer Männchen; 6, Genitalsegment von dorsal. 

lang und schmal. Genitalöffnung am linken 
Rand mit langem, spitzem Fortsatz, am rechten 
Rand mit kurzem Fortsatz. Rechter Paramer 
(Abb. 1) mit kurzer Hypophysis. Linker Para¬ 
mer (Abb. 2) hakenförmig; Hypophysis lang 
und schmal, leicht gekrümmt, distal etwas ver- 
breiter! Endophallus (Abb. 3) mit einem klei¬ 
nen, einfach gekrümmten Spikulum (Abb. 4, 5). 

Maße und Relationen 

Länge: 8 5,44-5,56 mm, $ 6,31-6,38 mm; 
Breite: 8 1,13-1,25 mm, 9 1,38-1,44 mm; 
Fühlerlänge: 8 5,69-6,06 mm, 9 6,00-6,06 
mm; 1 .Fühlerglied : Kopfbreite: 8 1,11-1,26, 
9 1,04-1,06; 2.Fühlerglied : Kopfbreite: 8 

3,13-3,30, $ 2,90-2,98. 
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Onder redactie van de secretaris 
P. Koomen, . naturalis, Postbus 9517, 2300 RA Leiden 

e-mail koomen@naturalis.nnm.nl juli 1998 

BESTUURS¬ 

WISSELING 

Op de algemene ledenvergadering van 25 

mei jl. is J. Krikken afgetreden als voorzitter. 

In zijn plaats werd J. van Tol gekozen. Ook 
de secretaris, M.J. Sommeijer, trad af. Hij 

wordt opgevolgd door P. Koomen (herko¬ 

zen). Diens vorige bestuurstaak, het organi¬ 

seren van de zomerbijeenkomsten, wordt 

overgenomen door het nieuw gekozen be¬ 

stuurslid O.F.J. Vorst. De nieuwe voorzitter 
en secretaris werken (toevallig) beiden bij 

Naturalis/Nationaal Natuurhistorisch Muse¬ 

um, Postbus 9517, 2300 RA Leiden. 

►Verenigingsnieuws-nieuws 

Op 17 maart jl. werd er ten huize van de vorige 

secretaris een bijeenkomst belegd over de toe¬ 

komst van het Verenigingsnieuws. Aanwezig 

waren enkele NEV-leden die actief betrokken 

zijn bij de nieuwsbrieven van NEV-secties: W. 

van Steenis, O.F.J. Vorst, C. Gielis, M.G.M. 

Jansen en Th.M.J. Peeters, en namens het be¬ 

stuur M.J. Sommeijer, P. Koomen en C.J. 

Zwakhals. F. Post verontschuldigde zich en 
stuurde een schriftelijke bijdrage. 

Probleemstelling: er bestaat (nog steeds) te¬ 

rughoudendheid onder NEV-leden om in Ento¬ 

mologische Berichten (EB) te publiceren, hetzij 

langere artikelen, hetzij korte mededelingen. 

Tegelijkertijd floreren de nieuwsbrieven van de 

secties. Daar staan ook stukken in die best aan 

EB aangeboden hadden kunnen worden. Dat 

gebeurt niet, met als resultaat dat EB soms 

krap in de kopij zit, en dat NEV-leden EB als 

weinig interessant ervaren. De EB-redactie is 

om diverse redenen geen voorstander van het 

creëren van ruimte in EB voor het onder een 

aparte redactie publiceren van stukken vanuit 

de secties. 
Voorstel vanuit het bestuur: Verenigingsnieuws 

uitbreiden met stukken vanuit de secties. Die 

kunnen dan overgenomen worden uit de 

nieuwsbrieven en hoeven niet blootgesteld te 
worden aan de door sommigen als streng erva¬ 

ren redactie van EB. Voor het aanleveren van 

de stukken zou er een redactie gevormd moe¬ 
ten worden van sectie-vertegenwoordigers. 

Reactie: de aanwezigen vonden het niet wen¬ 

selijk om Verenigingsnieuws uit te breiden tot 

een nieuw blad-in-een-blad voor "minder weten¬ 

schappelijke" publicaties. Eerder willen ze er¬ 

voor proberen te zorgen dat sectieleden ge¬ 

makkelijker in EB gaan publiceren: aansporen 

om het toch vooral een keer te proberen, hel¬ 

pen bij het gereed maken van manuscripten en 

het verwerken van redactioneel commentaar. 

Verenigingsnieuws kan wél een belangrijker rol 

vervullen bij het uitdragen van wat er in de 

secties gebeurt (meer aankondigingen, mede¬ 

delingen over wat er in de secties gebeurt, kor¬ 

te verslagen van activiteiten, e.d.). Men voelt er 

echter weinig voor om deel te nemen aan een 

aparte Verenigingsnieuws-redactie, maar zegt 

wel toe de secretaris regelmatig(er) van infor- 

Nederlandse Entolomogische Vereniging xxxvii 



NEV Verenigingsnieuws ju H 1998 

matie te zullen voorzien. 
Het bestuur heeft hierop besloten het budget 
voor Verenigingsnieuws iets te vergroten, zodat 

iedere maand een aflevering van vier pagina's 
kan verschijnen. Om nog meer ruimte te 

scheppen zullen nieuwe aanwinsten van de bi¬ 

bliotheek niet meer in Verenigingsnieuws wor¬ 

den gepubliceerd. De redactie blijft alleen bij 

de secretaris berusten. 
NB: het is een hardnekkig misverstand dat de 
redactie van Entomologische Berichten niet ge¬ 

ïnteresseerd is in korte mededelingen en fau- 

nistische stukken. Integendeel. -PK- 

►Entomologische CD-roms 

Tijdens de lentevergadering in Naturalis op 25 

mei jl. konden bezoekers een aantal (min of 

meer) entomologische CD-roms uitproberen. 

Hiervoor was grote belangstelling. Vanwege 

tijdgebrek (opening nieuw museum) had ik 
geen net lijstje gereed met de getoonde CD- 

roms, hun gegevens en beschikbaarheid. Bij 

deze. 

WIN = geschikt voor Windows; 
MAC = geschikt voor Macintosh; 

Bibl.NEV = aanwezig in bibliotheek NEV, Plan¬ 
tage Middenlaan 64, Amsterdam; 

Bibl.Nat. = aanwezig in biblioheek Naturalis, 
Darwinweg 2, Leiden; 

PK = in privébezit Peter Koomen. 

Beetle larvae of the world. J. Lawrence, A. Has¬ 

tings, M. Dalwitz & T. Paine, CSIRO, 1993, 

ISBN 0-643-05506-1, WIN(dos). Bibl.Nat. 

Biologie und Ökologie der Insecten. K. Hono- 

michl & H. Bellmann, Gustav Fischer Verlag, 

Jena, 1996, WIN. Bibl.NEV, Bibl.Nat., PK. 

Braconidae: an illustrated key to all families. C. 

van Achterberg, ETI, Amsterdam, 1997. Bibl. 
NEV, Bibl.Nat. 

Butterflies of the world, World Library/REMe- 
dia, 1996. Bibl.Nat. 

Garden Wildlife, Anglia Multimedia, Benfleet, 

UK, 1995, WIN/MAC. PK. 

Helping children read and learn: Spiders. Discis 
Knowledge Research, Buffalo, USA, 1994, 

xxxviii 

ISBN 1-55136-094-2, WIN. PK. 
Insects. Little creatures in a big world. Ransom 

Publishing, Watlington, UK, 1995/1997, 

ISBN 1900127-36-2, WIN. Bibl.NEV, PK. 

Insetti .... ovunquel. ENEL, Direzione Relazione 

Pubbliche e Communicazione, Italië, 1993, 

WIN(dos). PK. 

Learning about insects. Queue, Fairfield, USA, 

1996, WIN/MAC. PK. 

Natuurgebieden in kaart '97. AND publishers, 
1997, ISBN 90-5649-073-7, WIN. PK. 

Nomina Insecta Nearctica. A Check list of the 

Insects of North America. R.W. Poole, WIN. 

Bibl. Nat. 

Spider. A multimedia adventure into the world 

of spiders. Walnut Creek , California, USA, 

1996, ISBN 1-57176-128-4, WIN. PK. 

Wondere wereld van de honingbij. Vereniging 

tot bevordering der bijenteelt in Nederland, 

1997, ISBN 90-802984-3-3, WIN/MAC. Bibl. 

NEV, PK. 

Zoological Record. Bibl.Nat. 
-PK- 

► CONTACTPERSONEN EN ACTIVITEITEN van 

afdelingen en secties 

► EVERTS, B. Drost, Lingedijk 35, 4014 MP Wa- 

denoijen 0344-661440. 4-6 sept.: weekend- 

excursie naar de Meinweg; 21 nov.: work¬ 

shop. 

► MIERENWERKGROEP, G.R. van Hengel, Julia- 
nalaan 197, 3722 Bilthoven, 030-2287134 

►SNELLEN, R.T.A. Schouten, J. Wolkerslaan 

28, 2343 BK Oegstgeest, 071-5173015. 

► DIPTERA, Th. Zeegers, Weegschaalstraat 207, 

7521 CH Enschede 053-4335284. 

► NOORD, H.A. Bijl, Wimerts 69, 9204 GS 
Drachten, 0512-520986. 27 sept.: "Kistjes- 

middag" te Groningen; 22 nov.: Herfst-bij- 

eenkomst te Groningen; 31 ian. 1999: Win- 

terbijeenkomst te Leeuwarden; 21 mrt 

1999: Voorjaarsbijeenkomst te Leeuwarden. 
► OOST, W.A. Hol, Wim Sonneveldstraat 40, 

7558 LW Hengelo (O.) 074-2774492 Wil¬ 

lem.hol@wxs.nl 

►ZUID, Dré Teunissen, Strausslaan 6, 5251 HG 

Vlijmen 073-5114657. 7 nov.: Bijeenkomst 
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in Maastricht. 
► NOORD-HOLLAN D/UTRECHT, B. Brugge, PI. 

Middenl.64, 1018DH Amsterdam 020- 

5256258. 
►ZUID-HOLLAND, R.T.A. Schouten, J. Wolkers¬ 

laan 28, 2343 BK Oegstgeest 071-5173015 

(na 19:00 uur). 

Coördinatoren van secties en afdelingen wor¬ 

den dringend verzocht om de data van activitei¬ 

ten tijdig door te geven aan de secretaris. Tijdig 

is minstens twee maanden van tevoren: anders 

is het niet altijd mogelijk om aankondigingen 

op tijd in Verenigingsnieuws te vermelden. 

►OVERLIJDENSBERICHT 

Op 3 april 1998 is K. Vegter op 90-jarige leeftijd 

overleden. Hij werd in 1958 als vijftigjarige lid 

van de NEV. Hij was gespecialiseerd in aculea- 

ten en verdiepte zich vooral in de relaties tus¬ 

sen Sphecodes-soorten en hun gastheren, vaak 
Ha/ictus- en Lasiog/ossum-soorten. Hij vond een 

aantal soorten nieuw voor de Nederlandse fau¬ 

na (Megachile lap pon ica, Crossocerus styrius, 

Symmorphus fuscipes en Arachnospila pseu- 

dabnormis) en voerde in de jaren zeventig een 

inventarisatie uit van de aculeaten van de Zand- 

put Emmerschans en het Balinger- en Mantin- 

gerzand. Zijn bevindingen legde hij vast in 11 

publicaties in Entomologische Berichten (lijst 

aan te vragen bij secretaris). Zijn collectie be¬ 
vindt zich in het Nationaal Natuurhistorisch Mu¬ 

seum in Leiden. Vegter was een trouw bezoe¬ 

ker van de wintervergaderingen. In 1990 hield 

hij daar een enthousiast verhaal over bijen en 

koekoeksbijen, dat de nieuwsgierigheid van 

veel aculeatenverzamelaars opriep. Dit leidde 

tot een gezamenlijke excursie in Drenthe, die 

uiteindelijk de oprichting van de Sectie Hyme- 
noptera tot gevolg had. 

-PK met dank aan Virgilius Lefeber- 

►MICRO-CAMERA 

Het schijnt niet algemeen bekend te zijn, maar: 
de NEV heeft een uitstekende micro-camera 

met monitor in haar bezit, waarvan alle secties 
en afdelingen gebruik kunnen maken tijdens 

hun bijeenkomsten. Insecten (ook zeer kleine) 

kunnen hiermee op een monitor getoond wor¬ 

den terwijl er iets verteld wordt. Het publiek 

kan het insect dus meteen zien en hoeft niet te 

wachten tot het wordt doorgegeven (kan altijd 

nog). De camera wordt beheerd door C.J. 

Zwakhals en kan op afspraak worden afgehaald 

(en teruggebracht). Nadere informatie: C.J. 

Zwakhals, Dr. Dreeslaan 204, 4241 CM Arkel, 

tel. 0183-561402. 

►REGISTRATIE COLLECTIES 

Het secretariaat ontving een aanvraag om de 

collectie van de NEV te mogen registreren. De 

NEV op zich heeft geen collectie, maar veel van 

haar leden wel. Die collecties kunnen boven¬ 

dien best wel klein en zeer gespecialiseerd zijn. 

Dat is blijkbaar precies waarnaar men op zoek 

is. Daarom volgt hieronder de tekst van de 

begeleidende folder. Het is aan uzelf om te 

reageren. -PK- 

BioCISE - "A Biological Collection Information 

Service in Europe - Resource Identification" 

Call for co-operation 

BioCISE is a multidisciplinary Concerted Action 

project funded by the European Commission 

(DG XII). Its aim is to identify and analyse data¬ 

bases of biological collection objects in Eu¬ 

rope. The results of the survey will be made 

public on the World Wide Web and will serve 

to formulate a proposal for the creation ofa Eu¬ 

ropean Biological Collection Information Ser¬ 

vice. Project participants include 20 scientists 

from 10 EU States and Israel. The co-ordinating 

project secretariat with 4 members is housed 

by the Botanical Garden and Botanical Muse¬ 

um Berlin-Dahlem. 
The term "Biological Collection" is understood 

to include the following main categories: living 

collections (micro-organisms, botanical and 

zoological gardens), natural history collections 

(mainly in museums and universities), data col¬ 

lections (such as used in faunistic and floristic 

mapping projects), as well as new forms of bio- 
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logical collections (e.g. natural products, col¬ 

lections with the aim to preserve endangered 

species, and gene banks). The size of the col¬ 

lection is of secondary importance; on the con¬ 

trary, we are specifically interested to include 

smaller and/or highly specialised collections. 

By the end of 1999, the project is to develop 

specifications for a system serving both, the 

wide range of potential users of collection in¬ 

formation as well as the researchers and cura¬ 

tors of the collections themselves. For that pur¬ 

pose, a comprehensive survey is carried out, 

where possible in co-operation with other orga¬ 

nisations and projects. Collection information 

database resources are to be identified and 

documented, potential users detected, and 

technical possibilities for the implementation of 

the service evaluated. The results will be made 

public by a constantly updated WWW docu¬ 

mentation (see: 

http://www.bgbm.fu-berlin.de/biocise/ 

also for more details concerning the project). 

Beginning in 1999, the results will be used to 

formulate a project proposal to obtain the fun¬ 

ding for the implementation phase of the pro¬ 

ject. 

We should like to ask all institutions and orga¬ 

nisations holding biological collection databa¬ 

ses to participate in the survey. In case you did 

not receive the questionnaire, you can either 

download it from 

http://www.bgbm.fu-berlin.de/biocise/TheProject/Survey/ 

or request it from the following address: 

BioCISE, BGBM, Königin-Luise-Str. 6-8, 14191 

Berlin. Email: biocise@zedat.fu-berlin.de. Fax: 

+49 30 84172 954 

Walter G. Berendsohn, project co-ordinator 

-MICROSCOPEN IN BRUIKLEEN 

De Uyttenboogaart-Eliasen Stichting (UES) tot 

bevordering der entomologische wetenschap 

verstrekt niet alleen subsidies (o.a. aan de NEV 

en haar leden), maar beschikt ook over appara¬ 

tuur die zij in bruikleen kan geven. Op dit mo¬ 

ment staan er al langere tijd enkele stereomi- 

croscopen ("binoculairs") werkeloos in de kast 

en dat is zonde. Belangstellenden, met name 

amateurs, worden opgeroepen vóór 15 novem¬ 
ber 1998 een aanvraag in te dienen bij de se¬ 

cretaris van de UES, p/a Bank MeesPierson, 

Herengracht 548, 1017 CG Amsterdam. Richtlij¬ 

nen voor het opstellen van een aanvraag zijn 

verkrijgbaar bij de secretaris van de UES. Ze 

staan ook vermeld in het jaarboekje van de 

NEV. 

Om in aanmerking te komen voor een bruikleen 

hoeft men niet per se lid te zijn van de NEV. 

Wel moet duidelijk zijn dat de microscoop voor 

serieus entomologisch onderzoek gebruikt zal 

worden. Het wordt op prijs gesteld wanneer u 

de uiteindelijke resultaten van het gebruik van 

de microscoop zo duidelijk mogelijk omschrijft 

(verwachte publicaties, bijgewerkte of uitge¬ 

breide collecties, etc.). U dient er rekening mee 

te houden dat u de kosten voor (verplicht!) on¬ 

derhoud zelf dient te dragen. Apparatuur wordt 

in principe voor slechts enkele jaren toege¬ 

wezen, waarna opnieuw een aanvraag inge¬ 

diend moet worden. -PK- 

-ANDERE ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN 

- Te koop aangeboden: zo goed als nieuwe 

loeplamp met knikarm. 22 W lamp, Hytachi- 

luxo LSM-101. Nieuwprijs ƒ 400,-, vraagprijs 

ƒ 100,-. Te bevragen bij mw. G.C.J. Bolk- 

Dammers, tel. 071-5610569. 

-INTERNETEN INSECTEN 

Heeft u even genoeg van insecten? Probeer de 

Squashed Bug Zoo (op eigen verantwoording, 

niet geschikt voor kinderen): 

http://squashed.roach.org/zoo.html 
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Abb. 7-12, Trigonotylus kalonis spec, nov.; 7, rechter Paramer; 8, linker Paramer; 9, Endophallus mit Spikulum; 10-11, 

Spikula zweier anderer Männchen; 12, Genitalsegment von dorsal. 

Differentialdiagnose Derivatio nominis 

Die Art gehört in die Artengruppe mit 

schwach bogenförmig gekrümmtem Spiku¬ 

lum und gleicht da am meisten Trigonotylus 

pallescens Golub. Sie ist jedoch deutlich dun¬ 

kler gefärbt und weist fast keine Grüntöne auf. 

Die Fühler sind länger als bei T. pallescens 

Golub, insbesondere das erste Fühlerglied ist 

länger und schlanker. Die Männchen lassen 

sich anhand der Vesika und des linken 

Paramer unterscheiden. 

Nach dem Entdecker der Art Dr Friedhelm 

Erhard, Enzklösterle. 

Trigonotylus kalonis spec. nov. 
(Abb. 7-12) 

Material 

Holotypus: <5\ Griechenland, Insel Lesbos, Skala Kaloms, 
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Strand, Flußmündung, 1 l.v.1995, leg. D. Grimm. Para¬ 

typen: 5(5, 4$, Griechenland, Insel Lesbos, W Skala 

Kalonfs, Sandstrand, Salzstellen, 18.V.1996, leg. D. 

Grimm. Der Holotypus und 2 Paratypen befinden sich im 

Staatlichen Museum für Naturkunde Stuttgart, die restli¬ 

chen Paratypen befinden sich bei den Autoren. 

Beschreibung 

Körper schlank und schmutzig-gelb bis braun¬ 

gelb, spärlich kurz und schwarz behaart, Kör¬ 

perunterseite gelb. 

Kopf mit brauner Mediane, zum Teil mit 

zwei Längsbinden am Augeninnenrand. Stirn 

vorne breit gerundet und die Wangen überra¬ 

gend. Erstes Fühlerglied verdickt, grün mit 

zahlreichen kurzen, schwarzen Borsten, zum 

Teil mit rotbraunen Längsstreifen. Zweites bis 

viertes Fühlerglied rotbraun mit kurzen 

schwarzen Haaren, zweites Fühlerglied proxi¬ 

mal heller und dünner und weniger behaart. 

Pronotum mit vier braunen Längsbinden 

mit schwarzen Poren und gelber, gekielter 

Mediane. Seiten gekielt. Scutellurn mit gel¬ 

bem Mediankiel und zwei braunen Längs¬ 

binden mit schwarzen Poren. Flügel braun mit 

schwarzen Poren, Exocorium sowie Adern 

und Cuneus gelb. Membran braun mit gel¬ 

ben Adern. Beine gelb bis gelbbraun, kurz 

und schwarz behaart, Tibien mit dunklen 

Domen. Femura zum Teil mit undeutli¬ 

chem dunklem Längsstreifen. Die ersten bei¬ 

den Tarsenglieder und Spitze der Hintertibien 

dunkel, drittes Tarsenglied und Krallen 

schwarz. 

Genitalsegment des Männchens (Abb. 12) 

relativ kurz. Am linken Rand der Genitalöff¬ 

nung befindet sich ein großer, spitzer Fortsatz, 

rechts ein kleinerer Fortsatz. Rechter Paramer 

(Abb. 7) mit kurzer, spitzer Hypophysis. Lin¬ 

ker Paramer (Abb. 8) hakenförmig; mit lan¬ 

ger, sich distal verjüngender Hypophy¬ 

sis. Endophallus (Abb. 9) mit einfach ge¬ 

krümmtem, distal angespitzten Spikulum 

(Abb. 10, 11). 

Maße und Relationen 

Länge: 8 4,13-4,15 mm, 9 5,05-5,15 mm; 

Breite: 8 1,03-1,10 mm, 9 1,20-1,35 mm; 

Fühlerlänge: 8 ca. 3,95-4,00 mm, $ ?; 1. 

Fühlerglied: Kopfbreite: 8 1,23-1,44, $ 1,24- 

1,34; 2. Fühlerglied : Kopfbreite: 8 2,46-2,65, 

9 2,48-2,66. 

Differentialdiagnose 

Auch diese Art gehört in die Artengruppe mit 

schwach bogenförmig gekrümmtem Spiku¬ 

lum und ähnelt dem Trigonotylus subulifer 

Golub. Von diesem unterscheidet sie sich je¬ 

doch durch das längere erste Fühlerglied und 

das stärker gekrümmte Spikulum. 

Derivatio nominis 

Die Art wurde nach ihrem Fundort Skala Ka- 

lonfs benannt. 

Danksagung 

Herrn Dr I. M. Kerzhner, Leningrad, danken wir für die 

Ausleihe einiger Paratypen von Trigonotylus pallescens 

und Trigonotylus subulifer. 

Literatur 

Golub, V. B., 1989. Palaearctic species of capsid bugs of 

the genus Trigonotylus (Heteroptera, Miridae). - Nas. 

mong. 10: 136-164 [in Russian]. 

Akzeptiert 13.i. 1998. 
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Collecties Milieu Educatie Centrum 
Eindhoven beter toegankelijk 

De drie collecties Macrolepidoptera in het Mi¬ 

lieu Educatie Centrum te Eindhoven (MEC) 

zijn recentelijk tot één collectie samenge¬ 

voegd. De collectie omvat vooral soorten die 

verzameld zijn in en rond Eindhoven. Op de 

eerste plaats is dat de collectie van H. B. 

Haanstra, welke materiaal omvat dat grofweg 

is verzameld in de periode 1950-1961, voor¬ 

namelijk in Eindhoven, Geldrop en Waalre. 

Op de tweede plaats betreft het de collectie 

van C. H. Didden met voor het merendeel ma¬ 

teriaal verzameld in dezelfde periode in 

Drunen, Kaatsheuvel en Waalwijk, met een 

toevoeging van omstreeks 1970. De derde col¬ 

lectie is afkomstig van H. W. van der Wolf en 

herbergt vooral vlinders uit Eindhoven, Best, 

Nederwetten, Nuenen, alsook uit de Malpie 

(natuurgebied ten zuiden van Valkenswaard), 

Epen en Doorn, hoofdzakelijk verzameld in de 

periode 1963-1970. Voorts heeft de heer Van 

der Wolf een deel van zijn collectie Micro- 

lepidoptera ter beschikking gesteld. Ook deze 

micro’s zijn grotendeels afkomstig uit de di¬ 

recte omgeving van Eindhoven, maar van re¬ 

center datum. Daarnaast is in de collectie ook 

materiaal van andere plaatsen aanwezig, dat 

op andere wijze werd verkregen. 

Het MEC beschikt hiermee over een collec¬ 

tie Lepidoptera van bij benadering 22.000 

exemplaren van ongeveer 1350 Nederlandse 

soorten. Holotypen van de volgende door B. J. 

Lempke beschreven kleurvormen maken deel 

uit van de collectie: Cyclophora albipunctata 

f. nigrosparsata Lempke, 1967; Drepana cur- 

vatula f. fasciata Lempke, 1960; Lobophora 

halterata f. planicolor Lempke, 1969; Pane- 

meria tenebrata f. nigrescens Lempke, 1966; 

Panemeria tenebrata f. pallida Lempke, 1966. 

Het MEC verleent tevens onderdak aan de 

collectie van W. Verhaak, die naast Odonata 

en Neuroptera voornamelijk uit Diptera be¬ 

staat. Vooral van de laatste orde zijn echter 

nog vrij veel soorten niet op naam gebracht. 

De collecties zijn toegankelijk voor onderzoek 

en bieden de mogelijkheid om eigen determi¬ 

naties te vergelijken. 

Dankwoord 

Met dank aan wijlen de heren H. B. Haanstra en C. H. 

Didden, en aan W. Verhaak en H. W. van der Wolf voor 

het ter beschikking stellen van (delen van) hun collecties. 

Gijs C. Kronenberg, Milieu Educatie Cen¬ 

trum, Postbus 435, 5600 AK Eindhoven (tel. 

040-2386516, fax 040-2572582). 
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Nieuwe literatuur Nieuwe literatuur Nieuwe liters; 
Aquatic insects of Northern Europe: a taxo¬ 
nomic handbook. 2. Odonata, Diptera, 
1997. ANDERS NILSSON ed.; pp 440; 2055 

fig; index 42 kolommen. Apollo Books 

(Kirkeby Sands 19, DK-5771 Stenstrup, 

Denemarken). ISBN (deel 2): 87-88757-15-3. 

Prijs (gebonden, 28 x 21 cm) DKK 550,-, ex- 

cL porti. De delen 1 + 2 tezamen (gecombi¬ 

neerde ISBN 87-88757-07-2) kosten DKK 

900,- + porti. 

Dit boek sluit het taxonomische overzicht van 

de Noordeuropese waterinsecten af. In totaal 

worden in de twee delen een kleine 2800 soor¬ 

ten behandeld. Dit deel, een coproductie van 

twee odonatologen en 23 dipterologen, is aan¬ 

zienlijk omvangrijker uitgevallen dan aanvan¬ 

kelijk was gepland. De opzet van het boek is 

zoals die van het voorafgaande deel (zie EB 

van mei 1977). Anders dan de titel doet ver¬ 

moeden worden ook vaak de imagines in de 

tabellen en figuren behandeld. 

MICHAEL FIBIGER, 1997. Noctuidae Euro- 
paeae. Vol. 3. Noctuinae III; pp 418; 970 

zwart/wit foto’s; index 7 kolommen. Entomo¬ 

logical Press, Sorÿ (verkoop: Apollo Books, 

Kirkeby Sands 19, DK-5771 Stenstrup, Dene¬ 

marken). ISBN (deel 3: 87-89430-05-0. Prijs 

(gebonden, 28 x 21 cm) DKK 890,-, excl. por¬ 

ti. Intekenaars op het hele werk (12 delen zijn 

gepland) krijgen 10% korting. 

Aan de systematiek van de Noctuidae wordt 

volop gesleuteld, lang niet naar ieders tevreden¬ 

heid. Daarom is een werk dat probeert orde op 

zaken te stellen, en dat tegelijk de fauna van ge¬ 

heel Europa ter hand neemt, meer dan welkom. 

Het boek geeft weinig tekst (en dan nog wel pa¬ 

rallel in Engels en Frans), maar des te meer fo¬ 

to’s, de allermeeste van mannelijke en vrouwe¬ 

lijke genitaliën. In de inleiding bespreekt de 

auteur (samen met B. Goater) de techniek van 

het maken van genitaalpreparaten. 

Vereniging flora en fauna, 1997. Jaarboek 
natuur 1997: de winst- en verliesrekening 
van de Nederlandse natuur. K. VELING, 

L. VERHEGGEN & I. VAN HALDER, eds; 

pp. 272, illustr., refs. Uitgeverij van de KNNV 

(Oudegracht 237, 3511 NK Utrecht, giro 

13028), ISBN 90-5011-108-4. Prijs (gebon¬ 

den) ƒ 40,- (leden KNNV en Jeugdbonden 

ƒ 32,50); portokosten (ƒ 6,-) extra. 

Veertien organisaties doen in dit boek ver¬ 

slag van de winst- en verliesrekening over de 

laatste jaren van de dier- of plantengroep 

waarvoor ze staan: paddestoelen, mossen en 

korstmossen, hogere planten, zee-organismen, 

zoetwatermollusken, sprinkhanen en krekels, 

libellen, loopkevers, kleine vlinders, dagvlin¬ 

ders, reptielen met amphibieën en vissen, vo¬ 

gels, zoogdieren, vleermuizen. In ongeveer de 

helft van de gevallen wordt gerapporteerd dat 

het aantal afnemende en toenemende soorten 

elkaar in evenwicht houden; in de andere ge¬ 

vallen wordt een globale achteruitgang waar¬ 

genomen. 

LAZAROSN. PAMPERIS, 1997. The but¬ 
terflies of Greece: i-xii, 1-559; ca. 170 refs; 

index 12 kolommen. Bastas-Plessas (21, Irous, 

GR-10442, Athene; e-mail: basple@hol.gr; 

http://www.hol.gr/business/basple; fax (003) 

01 51 39115); ISBN 960-7418-20-4. Prijs (ge¬ 

bonden, 30 x 22 cm) Drachme 30.000; leden 

NEV Drachme 26.000. 

Alle dagvlinders die voorkomen in Grieken¬ 

land (vasteland en de eilanden) worden afge- 

beeld en beschreven. Er zijn veel, mooie en 

grote, kleurenfoto’s, de tekst is zeer beknopt. 

Van alle soorten wordt een fenogram gegeven 

en van de meer algemene soorten ook een stip- 

penkaart. In een kort aanhangsel worden de 

oecologie, inclusief de hoogtezonering, en de 

geografische verspreiding tabellarisch samen¬ 

gevat. Als u bij bestelling vermeldt lid van de 

NEV te zijn krijgt u een korting van 4000 

drachmes, ca. 28 gulden. Een inhoudelijke be¬ 

spreking van dit boek volgt later in EB. 
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Endothenia oblongana in Nederland: een bladroller 

van het zeedorpenlandschap (Lepidoptera: 

Tortricidae) 

J. C. Koster & E. J. van Nieukerken 

KOSTER, J. C. & E. J. VAN NIEUKERKEN, 1998. ENDOTHENIA OBLONGANA IN THE NETHERLANDS: A TOR- 

TRICID OF THE COASTAL VILLAGE LANDSCAPE (LEPIDOPTERA: TORTRICIDAE). - ENT. BER., AM ST. 58 

(8): 145-152. 

Abstract: The occurrence of Endothenia oblongana in The Netherlands is confirmed, both by the discovery of old mate¬ 

rial and by new records. Several specimens were collected in rich grasslands in the coastal dunes, near villages, charac¬ 

terised by extensive human activities and a rich vegetation, with a unique lepidopterous fauna. Data on morphology, bio¬ 

logy and distribution of this species and the closely related E. gentianaeana and E. marginana are given. 

J. C. Koster, Van Brederodestraat 53, 1759 VG Callantsoog. 

E. J. van Nieukerken, Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, Postbus 9517, 2300 RA Leiden. 

Inleiding 

Het bladrollergenus Endothenia omvat een 

groep van drie nauw verwante soorten, die in 

het verleden vaak verward werden of niet alle 

onderkend werden. Het betreft Endothenia 

gentianaeana (Hübner), E. marginana (Ha¬ 

worth) en E. oblongana (Haworth). Volgens 

Lempke (1984) was E. marginana de meest 

gevonden soort en was E. gentianaeana 

slechts bekend van één plaats in Zuid-Lim- 

burg en één exemplaar van Overveen. Endo¬ 

thenia oblongana was volgens hem nooit in 

ons land aangetroffen, hoewel de naam ten on¬ 

rechte wel eerder voor Nederlandse exempla¬ 

ren werd gebruikt. De laatste conclusie werd 

door Küchlein (1993) gevolgd. 

Endothenia gentianaeana, de grootste van 

de drie soorten, leeft in tegenstelling tot wat de 

naam doet vermoeden niet op gentianen, maar 

uitsluitend op grote kaardebol (Dipsacus ful- 

lonum L.). De wijder verbreide E. marginana 

leeft op verschillende kruidachtige waardplan- 

ten, waaronder gentianen (Gentiana sp.), en is 

onder andere vrij makkelijk te herkennen aan 

de lichtere achtervleugels van het mannetje. 

De tweede auteur ving van 1987-1990 in de 

Coepelduinen tussen Katwijk en Noordwijk 

in de schemering regelmatig Endothenia' s, 

waarvan de mannetjes in tegenstelling tot die 

van E. marginana altijd donkere achtervleu¬ 

gels hadden. Omdat grote kaardebol in deze 

omgeving nauwelijks voorkomt, leek het aan¬ 

nemelijk dat het hier om E. oblongana ging. 

Nadere vergelijking met materiaal uit het 

Nationaal Natuurhistorisch Museum bevestig¬ 

de dit vermoeden. Bovendien bleek het exem¬ 

plaar van E. gentianaeana uit Overveen even¬ 

eens tot E. oblongana te behoren. De vondsten 

bij Katwijk stammen uit een speciaal duin¬ 

landschap, het zogenaamde ‘zeedorpenland- 

schap’ (fig. 13), een bloemrijk duingrasland 

met veel zeldzame soorten planten (zie onder 

andere Baas et al., 1986 en Doing, 1986). Dit 

biotoop komt ook tussen Overveen en Zand- 

voort voor. Later werd de soort ook gevangen 

in dezelfde biotoop in de Wimmenummer- 

duinen bij Egmond aan Zee. 

Aangezien de drie soorten lastig te onder¬ 

scheiden zijn en niet met Nederlandse litera¬ 

tuur (onder andere Bentinck & Diakonoff, 

1968) op naam gebracht kunnen worden, ge¬ 

ven we een beschrijving van alle drie soorten 

en illustraties van de vlinders en de genitaliën. 

De soorten hebben ook elders in Europa de 

aandacht getrokken (Laasonen & Laasonen, 

1995), en behoren waarschijnlijk tot een com¬ 

plex, waar vooral in zuidelijk Europa nog 
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Fig. 1. Endothenia gentianaeana, 9, Frankrijk, Moselle 

(RMNH) (foto E. J. van Nieukerken). 

meer soorten bij horen (Karsholt, in litt., 

1997). 

Endothenia gentianaeana 

(fig. 1) 

Spanwijdte 15-19 mm. Grondkleur van de 

voorvleugel wit, het wortelveld is zwart met 

bruine, loodkleurige en witte vlekken, de laat¬ 

ste vooral in de vouw en langs de voorrand. 

De begrenzing van het wortelveld loopt schuin 

en bochtig naar binnen naar de voorrand. 

Hierna volgt een brede dwarsband die nage¬ 

noeg haaks op de binnenrand staat en vlak 

voor de voorrand naar binnen buigt en daar 

twee paar voorrandshaakjes vormt. De dwars¬ 

band is in het midden boven de vouw voorna¬ 

melijk loodkleurig, onder de vouw met licht¬ 

en donkerbruine schubben. Na de dwarsband 

tot 3/4 van de vleugellengte hetzelfde patroon 

als het wortelveld. De rest van de vleugel is 

wit tot crèmewit met een donkere band langs 

de achterrand met licht- en donkerbruine en 

loodkleurige schubben, het breedst bij de 

vleugelpunt. In het witte gedeelte vanaf de 

buitenhoek een knots vormige donkergrijze 

vlek met drie tot vier zwarte vlekken. Achter¬ 

vleugels donker grijsbruin, naar de vleugel- 

wortel iets lichter. 

Mannelijk genitaal (fig. 2). Uncus ongeveer 

tweeëneenhalf maal zo breed als hoog, boven¬ 

zijde afgeplat of enigszins hol; socii driehoe¬ 

kig; clasper schuin geplaatst, puntig en voor¬ 

zien van 30-34 setae; verhouding tussen de 

lengte van de cucullus en de sacculus is 3:2; 

aedeagus zonder cornuti. 

Vrouwelijke genitaal (fig. 7). Ostium om¬ 

lijst door twee gesclerotiseerde randen, die 

een omgekeerde V vormen; signum groot, 

mandvormig, ongeveer eenderde van de 

breedte van het corpus bursae. 

Pierce & Metcalfe (1938, plaat XVI) geven 

een afbeelding van het mannelijk en vrouwe¬ 

lijk genitaal van Endothenia gentianaeana on¬ 

der de naam Argyroploce gentiana. De afbeel¬ 

dingen in Hannemann (1961, nr. 396b) en 

Bentinck & Diakonoff (1968, fig. 244a) zijn 

niet van E. gentianaeana, maar van E. mar- 

ginana. De afbeelding van het mannelijk geni¬ 

taal die Kuznetsov (1989, fig. 397.1) geeft is 

niet van E. gentianaeana, maar van E. oblong- 

ana, een soort die hij niet heeft behandeld. 

Ook Lempke (1984, fig. 5) heeft dezelfde ver¬ 

gissing gemaakt: zijn afbeelding van E. gen¬ 

tianaeana betreft in werkelijkheid E. oblonga- 

na. 

De rups leeft in de bloemhoofdjes van gro¬ 

te kaardebol en voedt zich met het merg. Voor 

de overwintering maakt hij een uitvliegope- 

ning in de wand. De verpopping vindt plaats in 

het voorjaar (Bradley et al., 1979). De vlieg- 

tijd is van half juni tot half juli. In Nederland 

is E. gentianaeana alleen bekend van de een¬ 

malige kweek door Bentinck in 1942 uit van 

bij Valkenburg (Limburg) verzamelde bloem¬ 

hoofdjes van de grote kaardebol. 

Endothenia marginalia 

(fig. 5, 6) 

Spanwijdte 10-15 mm. Tekening van de voor¬ 

vleugel als bij Endothenia gentianaeana. Het 

witte deel bestaat uit twee elkaar rakende 

vlekken vanwege de bredere donkere band 

langs de achterrand. Soms zijn de witte vlek¬ 

ken in het midden daadwerkelijk van elkaar 

gescheiden. Achtervleugels bij het mannetje 

variabel, meestal wit met een donker grijsbrui¬ 

ne achterrand, soms is alleen de vleugelpunt 

donkerder, maar ook komen er mannelijke 

dieren voor met bijna egaal donker grijsbruine 

achtervleugels, waarbij alleen de vleugelwor- 

tel iets lichter van kleur is. Achtervleugels bij 

de vrouwtjes als bij E. gentianaeana. 

Mannelijk genitaal (fig. 3). Uncus duidelijk 
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Fig. 2-4. Mannelijke genitaliën van Endothenia. 2, E. gentianaeana, prep. JCK 3954; 3, E. marginana, prep. JCK 3960; 

4, E. oblongana, prep. JCK 3958 (tekeningen J. C. Koster). 

hol aan de bovenzijde, iets breder dan hoog; 

socii kort driehoekig; clasper groot, nagenoeg 

horizontaal geplaatst en voorzien van meer 

dan 50 setae; verhouding tussen de lengte van 

de cucullus en de sacculus is 8:7; aedeagus 

met 8-11 cornuti. 

Vrouwelijke genitaal (fig. 8). Bovenzijde 

van het ostium afgerond en voorzien van een 

gesclerotiseerde lijst, onderzijde eveneens ge- 

sclerotiseerd; signum mandvormig, ongeveer 

een kwart van de breedte van het corpus bur¬ 

sae. 

Pierce & Metcalfe (1922, plaat XVI) beel¬ 

den het mannelijk genitaal af als Argyroploce 

sellana, het vrouwelijk genitaal wordt afge- 

beeld bij A. oblongana. De afbeelding in Han¬ 

nemann (1961, nr. 404) is correct, alleen ont¬ 

breken hier de cornuti in de aedeagus. 

De rups leeft van september tot juni in de 

bloemhoofdjes en de zaden van betonie (Sta- 
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Fig. 5-6. Endothenia marginana, <5. 5, Wessem (RMNH); 6, Maastricht (RMNH) (foto’s E. J. van Nieukerken). 

chys officinalis ( L.) Trev.), hennepnetel (Ga- 

leopsis sp.), kartelblad (Pedicularis sp.) en 

kleine ratelaar (Rhinanthus minor L.) (Bradley 

et al., 1979). In Nederland is de soort ook ge¬ 

kweekt van klokjesgentiaan (Gentiana pneu- 

monanthe L.) (Lempke, 1984). De vliegtijd in 

Nederland loopt van eind mei tot begin sep¬ 

tember. In Nederland is de soort schaars en 

van verspreid liggende vindplaatsen bekend 

(Lempke, 1984, Küchlein, 1993). 

Endothenia oblongana 

(fig- 10,11) 

Spanwijdte 10-16 mm. Tekening van de voor¬ 

vleugel als bij E. marginana, het witte gedeel¬ 

te echter over het algemeen smaller en onre¬ 

gelmatiger dan bij E. marginana, ook is het 

vaker in het midden gescheiden door een rij 

donkere schubben. De voorrand loopt naar de 

vleugelpunt toe enigszins gebogen, hetgeen 

ook het geval is bij E. gentianaeana. Bij E. 

marginana loopt de voorrand nagenoeg recht, 

waardoor de voorvleugel er puntiger en bre¬ 

der uitziet. Achtervleugels bij het mannetje 

grijsbruin, donkerder aan de achterrand; bij 

het vrouwtje zijn de achtervleugels duidelijk 

donkerder dan bij het mannetje. 

Mannelijk genitaal (fig. 4): Uncus onge¬ 

veer anderhalf maal zo breed als hoog, boven¬ 

zijde bol; socii langgerekt driehoekig; clasper 

klein, enigszins naar boven gebogen en voor¬ 

zien van 19-22 setae; verhouding tussen de 

lengte van de cucullus en de sacculus is 2:1; 

aedeagus zonder cornuti. 

Vrouwelijk genitaal (fig. 9): Ostium omlijst 

met twee gebogen en gesclerotiseerde lijsten, 

die naar boven in een punt uitlopen; signum 

als bij E. marginana. In Pierce & Metcalfe 

(1922, plaat XVI) wordt het vrouwelijk geni¬ 

taal afgebeeld onder de naam A rgyroploce sel- 

lana. 

In de literatuur wordt een aantal voedsel¬ 

planten opgegeven, maar de juistheid van 

sommige opgaven mag betwijfeld worden, ge¬ 

zien de verwarring met de andere soorten. In 

Engeland werd de soort niet gekweekt, maar 

wordt knoopkruid (Centaurea jacea L., onder 

de naam C. nigra L.) als voedselplant ver¬ 

moed (Bradley et al., 1979). In Denemarken 

werd de soort uit de wortel van centaurie 

(Centaurea sp.) gekweekt (Buhl et al., 1981). 

Swatscheck (1958) geeft een uitgebreide be¬ 

schrijving van rupsen die in maart en novem¬ 

ber in wortelstokken van weegbree (Plantago 

sp.) gevonden werden. In Finland werd E. 

oblongana gekweekt van beemdkroon (Knau- 

tia arvensis (L.) Coult.), zonder opgave van 

het deel van de plant waar de rupsen gevonden 

werden (Laasonen & Laasonen, 1995). Al met 

al lijkt het er op dat de soort uitsluitend in wor¬ 

tels van een aantal kruidachtige planten leeft 

en niet monofaag is. 

Bij Katwijk werden de vlinders gevangen 

in graslanden met zeer veel smalle weegbree 

(Plantago lanceolata L.). Ook knoopkruid en 

beemdkroon komen hier voor, maar veel 

spaarzamer. Bovendien werden sommige 

exemplaren ver van de dichtstbijzijnde groe¬ 

pen knoopkruid en beemdkroon gevangen. 

Omdat weegbree ons aanvankelijk de meest in 

aanmerking komende voedselplant leek, heb- 
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Fig. 7-9. Vrouwelijke genitaliën Endothenia. 7, E. gentianaeana, prep. JCK 3847; 8, E. marginana, prep. JCK 3955; 9, 

E. oblongana, prep. JCK 3957 (tekeningen J. C. Koster). 
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Fig. 10-11. Endothenia oblongana, Katwijk, Coepelduinen. 

ben we in het voorjaar van 1995 enkele plan¬ 
ten verzameld om te kijken of zich hierin vlin¬ 
ders ontwikkelden. Bij een eerste controle 
werden enkele rupsen, mogelijk van bladrol¬ 
lers, gezien, maar de kweek mislukte. Dat er 
rupsen werden waargenomen kan een aanwij¬ 
zing vormen dat de soort inderdaad in de wor¬ 
tels van smalle weegbree leeft, maar de rupsen 
kunnen ook van een andere soort geweest zijn. 
Aangezien alle genoemde plantensoorten tot 
de typische planten van het zeedorpenland- 
schap - waar E. oblongana uitsluitend is waar¬ 
genomen - behoren, kunnen we vooralsnog 
geen conclusie trekken over de voedsel¬ 
planten) van deze soort in Nederland. 

Endothenia oblongana is tot dusver alleen 
bekend uit de duinen van Noord- en Zuid- 
Holland (fig. 12). Uit Noord-Holland zijn 
twee zeer oude vondsten bekend van Vogelen¬ 
zang en Overveen, beide van 12 juni 1864. De 
meest recente vangst stamt ook uit deze pro¬ 
vincie en werd gedaan op 20 juli 1995 in de 
Wimmenummerduinen te Egmond. Uit Zuid- 
Holland is zij alleen bekend uit de Coepel¬ 
duinen tussen Noordwijk en Katwijk (7 exem¬ 
plaren: 6 juli 1987, 21 en 26 juni 1989 en op 1 
en 26 juni 1990). 

Discussie 

Endothenia oblongana lijkt in Nederland sterk 
gebonden te zijn aan het zogenaamde zeedor- 
penlandschap. Dit duingebied in de buurt van 
de zeedorpen kent een lange geschiedenis van 
extensief menselijk gebruik, onder andere 
voor het weiden van vee, het drogen van net- 

10, d; 11, $ (foto’s E.J. van Nieukerken). 

ten, en het aanleggen van kleine akkertjes. 
Door de zeer geringe mate van bemesting en 
verstoring bezit dit biotoop een bloemrijke ve¬ 
getatie met veel zeldzame soorten planten. 
Karakteristiek zijn onder andere geoorde sile¬ 
ne (Silene otites (L.) Wibel), nachtsilene (S. 
nutans L.), wondklaver (.Anthyllis vulneraria 
L.) en hondskruid (.Anacamptis pyramidalis 
(L.) Rich.). Ook de vlinderfauna van dit bio¬ 
toop is bijzonder: de uil Hadena irregularis 
(Hufnagel) leeft op geoorde silene en is tot dit 
biotoop beperkt en ook H. albimacula (Bork- 

Fig. 12. Verspreiding van Endothenia oblongana in 

Nederland. Kleine stip: oude vondsten, grote stippen: 

vondsten na 1985. 
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Fig. 13. Katwijk, Coepel- 

duinen. Bloemrijk grasland 

in het zeedorpenlandschap, 

28.vi.1987. Talrijke bloei¬ 

ende grote ratelaars (Rhi- 

nanthus angustifolius C. C. 

Gmel.) en rolklaver {Lotus 

corniculatus L.) (foto E.J. 

van Nieukerken). 

hausen), van nachtsilene, komt bijna nergens 

anders voor. Van de microlepidoptera zijn 

Coleophora galbulipennella Zeiler (= otitae 

Zeiler) en Caryocolum cauligenella (Schmid) 

die op beide Silene soorten leven, Coleophora 

serpylletorum E. Hering van grote wilde thijm 

(Thymus pulegioides L.) en Coleophora chal- 

cogrammella Zeiler van akkerhoornbloem 

(■Cerastium arvense L.) in Nederland alleen uit 

dit biotoop bekend. Voor een gedetailleerde 

beschrijving van de vlinderfauna van dit land- 

schapstype wordt verwezen naar Zumkehr 

(1995), zie ook Aukema (1986). 

Behoud van dit biotoop is van groot belang 

vanwege de bijzondere flora en de unieke 

vlinderfauna. Daarvoor is een vorm van be¬ 

heer vereist, waarbij de zeer lichte verstoring 

en bemesting voortduurt, en niet het volledig 

afsluiten voor publiek (van der Vegte, 1986, 

Wanders, 1986). Het afsluiten van het beken¬ 

de Netteboetstersveld bij Scheveningen heeft 

bijvoorbeeld geleid tot het volledig verdwij¬ 

nen van dit biotoop (Schaminée et al., 1986) 

en ook in de omgeving van Egmond lijkt dit 

biotoop in afgesloten gebieden achteruit te 

gaan (Zumkehr, mondelinge mededeling). In 

dit licht bezien betwijfelen we dan ook of de 

recente afsluiting van de Coepelduinen in het 

broedseizoen een goede beheersmaatregel is. 

De entomologische rijkdom van de duin- 

graslanden in het zeedorpenlandschap is groot, 

en voor de kleine vlinders bijna vergelijkbaar 

met die van de kalkgraslanden in Zuid- 

Limburg (eigen gegevens). Opvallend genoeg 

zijn deze graslanden voor dagvlinders minder 

belangrijk dan de overige duinbiotopen, vooral 

doordat viooltjes, de voedselplanten van enke¬ 

le parelmoervlinders, hier vrijwel ontbreken. 

Het lijkt ons daarom belangrijk dat microlepi¬ 

doptera in dit biotoop extra aandacht krijgen, 

en naast planten en dagvlinders gebruikt wor¬ 

den als indicatoren voor de natuurwaarde. 
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Abstract: Lectotypes of nine species-group taxa of Miridae in the collection of the Leiden Museum are designated. The 

following new synonymy is established: Atractotomus parvulus Reuter, 1878 = A. brevicornis Reuter, 1899 syn. nov. 
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The collection of the National Museum of 

Natural History in Leiden (RMNH) contains 

six species and two varieties of Miridae de¬ 

scribed by Reuter (1894, 1899, 1901) and one 

species described by Vollenhoven (1875) for 

which no available holotype designations 

exist. 

In this paper lectotypes are designated for 

these cases and all necessary information is gi¬ 

ven to include them in the catalogue of 

Palaearctic Heteroptera. 

Lectotypes are designated here for the follo¬ 

wing taxa (labels are separated by a slash and 

are printed unless stated otherwise): 

Amblytylus vittiger Reuter, 1899: 152. c3, 

Dr. Schmiedeknecht Oran ‘95 Djebel Tessalah 

/ type [handwritten] / Holotypus [blue label] / 

Dr. O. M. Reuter determinavit. 

Atractotomus brevicornis Reuter, 1899: 

140. 9, Dr. Schmiedeknecht Oran ‘95 Djebel 

Tessalah / Holotypus [blue label] / Atractoto¬ 

mus brevicornis Reut, type [handwritten]. The 

following synonymy, suspected by Stonedahl 

(1990: 43), is established: Atractotomus par¬ 

vulus Reuter, 1878 = A. brevicornis Reuter, 

1899 syn. nov. 

Atractotomus schmiedeknechti Reuter, 

1899: 141. 9 , Dr. Schmiedeknecht Tlemcen 

Oran ‘95.6 / 218 [handwritten] / Holotypus 

[blue label] / Atractotomus schmiedeknechti 

Reut., type [handwritten]. 

Criocoris crassicornis var. fulvicornis 

Reuter, 1894: 146. <î, Dr. O. M. Schmiede¬ 

knecht Thüringen / Holotypus [blue label] / 

Dr. O. M. Reuter determinavit / type var. ful¬ 

vicornis Reut, [handwritten]. 

Criocoris nigricornis Reuter, 1894: 145. 

â, Dr. O. M. Schmiedeknecht Thüringen / 

Holotypus [blue label] / type [handwritten] / 

Dr. O. M. Reuter determinavit. 

Halticidea punctulata Reuter, 1901: 173. 

9, Staudinger Ural [handwritten] / type 

[handwritten] / Holotypus [blue label] / Hal¬ 

ticidea punctulata Reut, [handwritten]. 

Lopus subpatellatus Vollenhoven, 1875: 

172.(3 [the specimen figured in the original 

description], ‘t Schelling [= Terschelling, not 

Texel as indicated by Vollenhoven (see also 

Fokker, 1885: 70)] 2/6.72 [handwritten] / de¬ 

term. Reuter / Lopus subpatellatus Voll, 

[handwritten]. Note: Lopus subpatellatus was 

synonymized by Fokker (1885: 70) with Co- 

nostethus salinus J. Sahlberg, 1870 and not 

with C. roseus (Fallén, 1807) as indicated by 

Matocq (1991: 136) and Schuh (1995: 301). 

The two syntypes from Velp were misidenti- 

fied by Vollenhoven and belong to C. roseus 

(see also Fokker, 1885: 70). 

Orthotylus marginalis var. oraniensis Reu¬ 

ter, 1899: 155. S [without abdomen], Dr 

Schmiedeknecht Tlemcen Oran ‘95.6 / 104 

[handwritten] / Holotypus [blue label] / Dr. O. 

M. Reuter determinavit / O. marginalis var. 

oraniensis Reut, type [handwritten]. 

Psallus fokkeri Reuter, 1899: 144. $ [not 

â as indicated by Reuter], Dr. O. M. Schmie¬ 

deknecht Iviza Balearen / Holotypus [blue la- 
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bel] / type [handwritten] / Dr. O. M. Reuter 

determinavit. 

Macrotylus geniculatus was described by 

Reuter (1899: 151) after a single specimen in 

Fokker’s collection (Fokker, 1899a: 24). The 

holotype male is present in RMNH and it is la¬ 

belled: Dr. Schmiedeknecht 1895 Oran 

Hammam-Bou-Hadjar / Holotypus [blue la¬ 

bel] / 180 [handwritten] / Dr. O. M. Reuter de¬ 

terminavit / Macrotylus geniculatus Reut, 

nov. spec, type [handwritten]. 

Of the following three species no material was 

found in RMNH: Anonychia fokkeri Reuter, 

1899: 134 and Omphalonotus anomphalus 

Reuter, 1899: 155 (both collected by O. M. 

Schmiedeknecht in Egypt and listed by Fok¬ 

ker, 1899b) and Pachytomella aenescens Reu¬ 

ter, 1899: 157 (collected by O. M. Schmiede¬ 

knecht in Algeria, but not listed by Fokker, 

1899a). 
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►GIN-SYMPOSIUM Herintroductie van Insecten 

Op zaterdag 3 oktober 1998 (de dag voor die¬ 

rendag) organiseert de Commissie voor Inven¬ 

tarisatie en Natuurbescherming in Utrecht een 

symposium over de herintroductie van insec¬ 

ten. Waarom mogen bevers en raven wel op¬ 

nieuw geïntroduceerd worden in Nederland, en 

insecten niet? Of vinden we het niet nodig om 

dat voor het kleine grut uit te voeren? 

Op het symposium zullen geselecteerde voor¬ 

drachten gehouden worden over de theoreti¬ 

sche en praktische aspecten van herintroduc¬ 

ties met insecten, en zullen de deelnemers in 

werkgroepen kunnen zoeken naar de correcte 

oplossingsrichting voor insecten. 

Inlichtingen bij Wouter van Steenis» Andros- 

dreef 52, 3562 XB Utrecht. In het volgende Ver¬ 

enigingsnieuws zal verdere informatie volgen. 

-A Barendregt- 

CIN-symposium: 

Herfstvergadering: 

Entomologendag: 

Wintervergadering: 

Lentevergadering: 
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zaterdag 3 okt. 1998 

zaterdag 14 nov. 1998 

vrijdag 18 dec. 1998 

zaterdag 13febr. 1999 

zaterdag 24 april 1999 

►VACATURE NEV-ÂDMINI3TRATIE 

GEZOCHT: 

medewerk(st)er voor de NEV-administratie 

Omdat onze huidige administratief medewerkster, mw. S. Reurink, met haar werkzaamheden wil 

stoppen» zoeken we een vervang(st)er voor haar. 

Gevraagd wordt iemand die in principe één keer per week gedurende een halve dag in 

Amsterdam de NEV-administratie bijhoudt. 

In de praktijk gaat het om het verzorgen van adresmutaties» zo nu en dan verzenden van 

bestelde boeken en maandelijks printen van verzendlabels voor Entomologische Berichten. 

Enige kennis van het gebruik van computers strekt tot aanbeveling. 

Wie in deze betaalde functie geïnteresseerd is, wordt verzocht contact op te nemen met de 

penningmeester van de NEV» C.F.M. den Bieman» 't Hofflandt 48» 4851 TC Uïvenhout, 

tel. 076-5613450 
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NEV Verenigingsnieuws augustus 1998 

►XXI International Congress of Entomology 

Dit congres zal van 20 t/m 26 augustus 2000 

gehouden worden in Iguassu Falls, Brazilië. Het 

organiserend comité laat ons weten dat details 

te vinden zijn op de homepage van het con¬ 

gres, http://www.embrapa.br/ice. Hier kan men in¬ 

formatie inwinnen, suggesties doen of zich op¬ 

geven om via e-mail regelmatig op de hoogte 

gehouden te worden. Ook langs andere wegen 

is informatie op te vragen: 

Decio Luiz Gazzoni, President 

XXI International Congress of Entomology 

Caixa Postal 231 

86001-970 Londrina 

Brazilië 

Tel. +55.43.3716213 

Fax +55.43.3716100 

►BIOBASE 1997, Register Biodiveriteit 

Onder deze naam geeft het Centraal Bureau 

voor de Statistiek een CD-rom uit met naamlijs¬ 

ten van diverse dier- en plantengroepen, o.a. 

van vlinders, loopkevers, libellen, sprinkhanen, 

mieren, spinnen, hooiwagens en kreeften, 

krabben en garnalen. Ook de soortenlijsten uit 

ORDE zijn er in opgenomen, na raadpleging 

van de auteurs en de NEV. Enkele NEV-leden 

hebben geholpen de lijsten te verbeteren. De 

CD-rom is beschikbaar in de NEV-bibliotheek. 

Het CBS prijst de CD-rom als volgt aan: 

< ingezonden mededeling > 

Wilt u weten: 

► hoeveel vlinders op de Rode Lijst staan? 

► hoe groot het aantal broedvogels is? 

►welke schelpen aan de Nederlandse kust 

voorkomen? 

►wat de hoogte, kleuren bloeitijd van een plant 
is? 

BioBase 1997 is een CD-rom en geeft op deze - 

en op nog veel meer - vragen een antwoord. 

De CD-rom is een vernieuwde versie van bet 

Ornithologisch en Botanisch basisregister en 

de Naamlijst Flora en Fauna. De CD-rom Bio¬ 

Base is een handige vraagbaak voor een ieder 

die belangstelling heeft voor planten en dieren. 

BioBase 1997 bevat informatie over kranswie- 

ren, paddestoelen, korstmossen, mossen, ho¬ 

gere planten, zeeanemonen, weekdieren, 

kreeftachtigen, stekelhuidigen, bloedzuigers, 

spinnen, hooiwagens, vlinders, loopkevers, li¬ 

bellen, sprinkhanen en krekels, mieren, koker¬ 

juffers, vissen, amfibieën, reptielen, vogels, 

zoogdieren en plantengemeenschappen. 

De tabellen zijn beschikbaar in het "format" 

ASCII delimited, Paradox 4.5 en dBase IV. De 

gegevens uit BioBase zijn ook te raadplegen 

met het toegevoegde programma dat mogelijk¬ 

heden biedt voor bekijken, zoeken en selecte¬ 

ren. Minimale eisen voor het programma zijn 

Windows 3.1, 8 Mb RAM en VGA-grafische 

kaart. Aanbevolen is een Pentium processor. 

Bestellen: per telefoon 045-5707070, per fax 

045-5706268. Prijs: ƒ 50,- (exclusief verzend- en 

administratiekosten van ƒ 10,-). Kengetal: 

J45CD. Voor meer informatie over de inhoud: 

telefoon 070-3374200, fax 070-3375976, e-mail 

ldrn@cbs.nl. 

< einde ingezonden mededeling > 

►KNNV-BOEKEN met korting 

NEV-leden kunnen de volgende KNNV-uitgaven 

aanschaffen met dezelfde korting als KNNV- 

leden: 

► NB55 - Waterkevers van Nederland, ƒ 42,50 

i.p.v. ƒ 49,50; 

►VG009 - Veldgids Libellen, ƒ 42,95 i.p.v. 

ƒ 49,95; 

►WM092 - Insekten, tabel tot de orden en 

families van de Nederlandse insekten, ƒ9,- 

i.p.v. ƒ12,50; 

►WM114 - Nederlandse Symphyta, ƒ2,50; 

►WM191 - Slakkendodende vliegen, ƒ15,- i.p.v. 

ƒ 22,50; 

►WM216 - Roofvliegen van Nederland, ƒ24,50 

i.p.v. ƒ29,50. 

De korting wordt alleen gegarandeerd bij direc¬ 

te bestelling bij de KNNV Uitgeverij, Oude- 

gracht 237, 3511 NK, Utrecht, ook mogelijk 

xlii Nederlandse Entolomogische Vereniging 



NEV Verenigingsnieuws augustus 1998 

►IN MEMORIAM door storting van het juiste bedrag plus ƒ 6,- 

verzendkosten op giro 13028 van de KNNV Uit¬ 

geverij te Utrecht o.v.v. code en titel(s). Ver¬ 

meld tevens dat u lid bent van de NEV. -PK- 

►CONTACTPERSONEN EN ACTIVITEITEN van 

afdelingen en secties 

► EVERTS, B. Drost, Lingedijk 35, 4014 MP Wa- 

denoijen 0344-661440. 4-6 sept.: weekend- 

excursie naar de Meinweg; 21 nov.: work¬ 

shop. 
► MIERENWERKGROEP, G.R. van Hengel, Julia- 

nalaan 197, 3722 Bilthoven, 030-2287134. 

► SNELLEN, R.T.A. Schouten, Jan Wolkerslaan 

28, 2343 BK Oegstgeest, 071-5173015. 

►TER HAAR, F. Post, Henriette Ronnerstraat 

23, 5038 KH, Tilburg. 

► DIPTERA, Th. Zeegers, Weegschaalstraat 207, 

7521 CH Enschede 053-4335284. 

► NOORD, H.A. Bijl, Wimerts 69, 9204 GS 

Drachten, 0512-520986. 27 sept.: "Kistjes- 

middag" te Groningen; 22 nov.: Herfst-bij- 

eenkomst te Groningen; 31 ian. 1999: Win- 

terbijeenkomst te Leeuwarden; 21 nrirt 

1999: Voorjaarsbijeenkomst te Leeuwarden. 

► OOST, W.A. Hol, Wim Sonneveldstraat 40, 

7558 LW Hengelo (O.) 074-2774492 Wil¬ 

lem.hol@wxs.nl. 22 aua.: excursie. 

►ZUID, Dré Teunissen, Strausslaan 6, 5251 HG 

Vlijmen 073-5114657. 7 nov.: Bijeenkomst 

in Maastricht. 

► NOORD-HOLLAND/UTRECHT, B. Brugge, PI. 

Middenlaan 64, 1018 DH Amsterdam 020- 

5256258. 

►ZUID-HOLLAND, R.T.A. Schouten, J. Wolkers¬ 

laan 28, 2343 BK Oegstgeest 071-5173015 

(na 19:00 uur); na 1 sept.: Hans Huijbregts, 

J. Lienplantsoen 60, 2264 MC Leidschen- 

dam 070-3204356 hhuijbre@inter.nl.net. 27 
o kt.. 9 dec.. 12 ian. 1999. 10 maart 1999: 

bijeenkomsten. 

Coördinatoren van secties en afdelingen wor¬ 

den dringend verzocht om de data van activitei¬ 

ten tijdig door te geven aan de secretaris. Tijdig 

is minstens twee maanden van tevoren: anders 

is het niet altijd mogelijk om aankondigingen 

op tijd in Verenigingsnieuws te vermelden. 

Dr. rer. nat. h.c. ALFONS M.J. EVERS 

Op 15 april jl. berichtte zoon Felix Evers uit 

Keulen mij, dat zijn vader op 18 maart 1998 

plotseling en onverwachts was overleden. Ron 

Felix, Jan Muilwijk en ik zouden hem op 14 

maart een bezoek gebracht hebben, maar kre¬ 

gen kort daarvoor geen telefonisch contact 

meer. Hij was na de dood van zijn vrouw Maria 

op 14 december 1997 in een diep dal terecht 

gekomen en trachtte zich met hulp van zijn en¬ 

tomologische interesse en door hard werken 

weer orde op zaken te stellen. Eén van zijn laat¬ 

ste activiteiten was het prepareren en determi¬ 

neren van ca. 400 Malachiidae uit Oezbekistan. 

Hij werkte als "een paard", zoals hij het zelf be¬ 

schreef, om zijn verdriet te verwerken. 

Het jaar 1997 was een naar jaar. Een vierde 

operatie en een voedselvergiftiging deden hem 

met grote regelmaat in het ziekenhuis belan¬ 

den. Zijn slopende ziekte, die zich in april 1995 

openbaarde, vergde al veel van zijn lichamelijke 

krachten; zijn sterke geest en zijn doorzettings¬ 

vermogen brachten hem echter steeds weer op 

de been. 

Fons Evers werd op 9 juli 1918 in Amsterdam 

geboren, was sedert 1937 lid van onze Vereni¬ 

ging, en bezocht regelmatig vanuit Krefeld de 

bijeenkomsten van de afdeling Zuid-Nederland, 

waar hij regelmatig voordrachten in het Duits 

of Nederlands hield. 

In 1943 ontvluchtte Fons Evers Nederland voor 

de Gestapo. Hij zocht het hol van de leeuw op 

en vestigde zich in Krefeld bij de familie 

Goecke. Maar ook de familie Goecke (mevrouw 

Goecke was joodse) moest uiteindelijk vluch¬ 

ten om het vernietigingskamp Auswitz te ontlo¬ 

pen en dook onder in de omgeving van St. Bla¬ 

sien. Evers zette de uitgave van de Entomologi¬ 

sche Blätter met Band 40 voort. In januari 1945 

werd echter de hele voorraad Ent. Blätter bij 

een bombardement op Krefeld vernietigd. On¬ 

der zijn leiding zouden de volgende 51 jaren de 

banden 40-92 blijven verschijnen. Na de oorlog, 

toen Hans Goecke terugkeerde naar Krefeld, 

werd de uitgeverij Goecke & Evers opgericht als 

voortzetting van de in 1927 opgerichte uitgeve- 

Nederlandse Entolomogische Vereniging xliii 
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rij Hans Goecke Veriag. Toen ook werden de 

plannen ontwikkeld die uiteindelijk hebben ge¬ 

leid tot de uitgave van het omvangrijke werk 

"Die Käfer Mitteleuropas". In de eerste aanloop 

tot dit werk ondervond hij veel hulp van zijn 

eerste vrouw Lotte, geboren Goecke, welke 

hem ontviel in 1974. In de vele jaren voor en na 

de uitgaven van "FHL" (Freude, Harde, Lohse) 

wist hij ca. 150 specialisten aan te trekken om 

het omvangrijke werk tot een goed einde te 

brengen. Naast eerder genoemd werk versche¬ 

nen "Die Neuropteren Europas" (2 banden), "Die 

Raphidiopteren der Erde" (2 Banden) en "Die 

Thysanopteren Europas". Samen 10.221 bladzij¬ 

den met 22.443 afbeeldingen. 

In 1984 besloot Evers het antiquariaat over te 
dragen aan Erich Bauer met behoud van en on¬ 

der de naam "Antiquariat Goecke & Evers". Na 

het openbaren van zijn ziekte in 1995 stelde hij 

de voortzetting van de uitgeverij veilig en zocht 

contact met uitgeverij Gustav Fischer Verlag in 

Jena, waarmee de producties van Goecke & 

Evers voor de komende 30-40 jaren zijn verze¬ 

kerd. Omdat Gustav Fischer ook een vestiging 

in New York heeft, openen zich mogelijkheden 

voor "Die Käfer Nordamerikas" (Nearctisch ge¬ 
bied). 

Als wereldspecialist voor de Malachiidae is hij 

tot het laatst bijzonder actief geweest. Voor 

zijn vele werk op entomologisch gebied ontving 

hij meerdere onderscheidingen en prijzen. De 

Philipps-Universität Marburg verleende hem het 

eredoctoraat. 

Fons was graag bereid anderen te helpen bij 

het determineren en te adviseren, daar waar 

nodig of gevraagd. Wij gedenken hem voor zijn 

onvermoeibare inzet voor de entomologie en 

zijn hem daarvoor dank verschuldigd. Hij heeft 

nu de rust gevonden die hij zich tijdens zijn le¬ 

ven nauwelijks heeft gegund. -Dré Teunissen- 

►INTERNET EN INSECTEN 

Wie alles wil weten over dertien- en zeventien¬ 

jarige cicades kan terecht bij de University of 

Michigan, Museum of Zoology, Insect Division, 

op http://www.ummz.lsa.umich.edu/magicicada/, met 
allerlei informatie over "periodieke" cicades, in¬ 

clusief foto's van levende exemplaren en col¬ 

lectiemateriaal, geluiden en kaartjes waar ze nu 

en volgende jaren te vinden zijn (in de VS!). 

Het hele proces van de laatste vervelling is te 

bekijken in Roy Troutman's Cicada Wonder¬ 

land: http://www.zenweb.com/century/cicada/roy.html. 

Wie dit allemaal erg aanstekelijk vindt, kan zijn 

windows-aanwijspijltje laten veranderen in een 

zeventienjarige cicade via Cicada Mania: 

http://www.zenweb.com/century/cicada/. Hier is onder 

het kopje "humor" ook een ooggetuigenverslag 

te vinden van een invasie (of is het een 

exvasie?) en een lijstje volksnamen (o.a. Satan's 

Parakeets). NB: het is mogelijk het oorspron¬ 

kelijke aanwijspijltje weer terug te krijgen. 

-PK, met dank aan E.J. van Nieukerken- 

xliv Nederlandse Entolomogische Vereniging 



Anotylus mutator nieuw voor de Nederlandse fauna 

(Coleoptera: Staphylinidae) 

Oscar Vorst & Hans Huijbregts 

VORST, O. & J. HUIJBREGTS, 1998. ANOTYLUS MUTATOR NEW TO THE FAUNA OF THE NETHERLANDS 

(COLEOPTERA: STAPHYLINIDAE). - ENT. BER., AMST. 58 (8): 155-160. 

Abstract. Anotylus mutator is reported from The Netherlands for the first time. Distribution maps of this species and the 

closely related A. sculpturatus are presented. Capture of both species in a survey using baited traps placed in different ha¬ 

bitats enables a comparison of the ecological characteristics of both species; Anotylus mutator shows a stronger prefe¬ 

rence for wooded habitats. The male sternite 6 of both species is depicted, providing reliable characters for identification. 

Oscar Vorst, Poortstraat 55, 3572 HD Utrecht. 

Hans Huijbregts, Lienplantsoen 60, 2264 MC Leidschendam. 

Inleiding 

In de periode eind mei - begin juni 1991 wer¬ 

den door leden van de Sectie Everts door het 

hele land mest- en aaskevers bemonsterd met 

behulp van vallen. Op basis van dit onderzoek 

werd al eerder Rutidosoma fallax (Otto) als 

nieuw voor de Nederlandse fauna gemeld 

(Heijerman, 1993). Op een aantal monster¬ 

punten werd het voorkomen van Anotylus mu¬ 

tator (Lohse) vastgesteld. Deze kortschildke- 

ver werd in 1963 door Lohse als Oxytelus mu¬ 

tator uit Noordwest-Duitsland beschreven. 

Inmiddels is deze soort uit alle ons omringen¬ 

de landen bekend en is nu dus voor het eerst in 

Nederland aangetroffen (Brakman, 1966; 

Huijbregts & Krikken, 1985, 1988). Omdat A. 

mutator moeilijk te onderscheiden is van de 

Fig. 1-2. Verspreiding van Anotylus sculpturatus (1) en A. mutator (2) in 10 x 10 km hokken (UTM-grid). Kleine stip¬ 

pen: waarnemingen van voor 1900; grote stippen: waarnemingen van na 1900; open vierkanten: hokken bemonsterd met 

vallen. [Distribution of Anotylus sculpturatus (1) and A. mutator (2) in 10 x 10 km squares (UTM-grid). Small dots: re¬ 

cords before 1900; large dots: records since 1900; open squares: squares sampled with baited traps.] 
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Tabe 1 1. Aantal mannelijke exemplaren van Anotylus mu¬ 

tator in de verschillende typen vallen (tussen haakjes als 

percentage van het totaal aantal exemplaren). [Number of 

male specimens of Anotylus mutator in the different types 

of baited traps (in parentheses as percentage of the total 

number of specimens). Bos, wooded site; open, exposed 

site; mest, human excrements; vis, fish carrion] 

Bos Open Totaal 

Mest 26 (96) 0 (0) 26 (96) 

Vis 1 (4) 0 (0) 1 (4) 

Totaal 27 (100) 0 (0) 27 (100) 

nauwverwante A. sculpturatus (Gravenhorst) 

werd een grote hoeveelheid materiaal van de¬ 

ze laatste soort gecontroleerd. Anotylus muta¬ 

tor blijkt een zeldzame soort: er werden geen 

nieuwe exemplaren in de collecties ontdekt. 

Materiaal 

In het kader van het project van de Sectie 

Everts werden 1209 exemplaren van beide 

Anotylus-soorten gevangen en op naam ge¬ 

bracht. De vallen die gebruikt werden voor de 

bemonstering bestonden uit een ingegraven 

yoghurtbeker met een waterige oplossing van 

chloraalhydraat als conserveermiddel. Tel¬ 

kens vier vallen, twee met rotte vis (BV) en 

twee met fecaliën (BM), stonden opgesteld in 

een beschaduwd terreingedeelte; vier identie¬ 

ke vallen stonden op een nabijgelegen geëxpo¬ 

seerde plek (OV en OM). Zestien dergelijke 

series waren in de periode eind mei tot begin 

juni 1991 gedurende een week operationeel. 

Het grootste aantal exemplaren van A. mutator 

(20 mannetjes) werd op deze manier verza¬ 

meld in potvallen met fecaliën opgesteld in de 

Zeijer Strubben, gemeente Vries (Amers¬ 

foort coördinaten 231-564, 17-24.v. 1991). De 

beide andere vindplaatsen waar A. mutator 

werd aangetroffen liggen in Zuid-Limburg: 

Savelsbosch (Amersfoort coördinaten 180- 

311, 2-8.vi.1991, 5 mannetjes) en Elzetter- 

bosch (Amersfoort coördinaten 194-310, 

1-8.vi.1991, 2 mannetjes). Ook hier werden, 

op één na, alle exemplaren in de potvallen met 

menselijke fecaliën gevangen. 

Naar aanleiding van deze vangsten werd 

collectie-materiaal van Anotylus sculpturatus 

Tabel 2. Aantal exemplaren van Anotylus sculpturatus in 

de verschillende typen vallen; vrouwtjes van de vindplaat¬ 

sen waar ook A. mutator voorkomt (22 ex.) zijn niet mee¬ 

geteld. [Number of specimens of Anotylus sculpturatus in 

the different types of baited traps; females from the sites 

where A. mutator occurs (22 ex.) are excluded] 

Bos Open Totaal 

Mest 361 (31) 705 (61) 1066 (92) 
Vis 28 (2.4) 66 (5.7) 94 (8.1) 

Totaal 389 (34) 771 (66) 1160 (100) 

aanwezig in het Nationaal Natuurhistorisch 

Museum Leiden (NNM), het Zoölogisch 

Museum Amsterdam (ZMA) en de collecties 

van de beide auteurs nagezien op de aanwe¬ 

zigheid van A. mutator. In het totaal werden 

432 exemplaren bekeken; de 220 mannetjes 

behoorden alle tot A. sculpturatus. 

Determinatie 

Anotylus mutator lijkt zeer op A. sculpturatus 

en is hiervan alleen in het mannelijk geslacht te 

onderscheiden. Goede kenmerken vormen het 

mannelijk genitaal, met name de parameren. 

Afbeeldingen hiervan zijn te vinden in Ham¬ 

mond (1968), Hansen, V. (1969) en Lohse 

(1963, 1964). Daarnaast vormen de knobbels 

op het zesde sterniet een betrouwbaar ken¬ 

merk. In beide soorten is de achterrand van het 

sterniet van twee rode, behaarde knobbels 

voorzien. Bij A. sculpturatus bevindt zich voor 

deze knobbels een duidelijk begrensd, glan¬ 

zend, half-cirkelvormig groefje (fig. 3). 

Anotylus mutator heeft op deze plek alleen een 

weinig duidelijk ovaal deukje (fig. 4). 

Vindplaatsen 

Opmerkelijk is dat het bij alle drie Neder¬ 

landse vindplaatsen van Anotylus mutator om 

oude bossen gaat. In ieder geval was er in het 

midden van de vorige eeuw al sprake van bos 

op deze lokaties (Anonymus, 1990a, 1990b); 

de ouderdom van deze bossen wordt tevens 

bevestigd door de aanwezigheid van een aan¬ 

tal bijzondere bosplanten: zweedse kornoelje 

(Cornus suecica L.) en zevenster (Trientalis 
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Fig. 3-4. Sterniet 6 van mannetje. 3, Anotylus sculpturatus (Utrecht, 18.ii. 1989); 4, Â. mutator (Zeijen, v.1991); schaal¬ 

lijn 250 |xm. [Male sternite 6. 3, Anotylus sculpturatus (Utrecht, 18.ii.1989); 4, A. mutator (Zeijer Strubben, v.1991); sca¬ 

le 250 |xm] 

europaea L.) in de Zeijer Strubben, kranssalo- 

monszegel (Polygonatum verticillatum (L.) 

All.) in de boswachterij Vaals, waartoe het 

Elzetterbosch behoort en amandelwolfsmelk 

(.Euphorbia amygdaloides L.) en vliegenor- 

chis (Ophrys insectifera L.) in het Savels- 

bosch (Anonymus, 1996). 

De Zeijer Strubben worden gevormd door 

een brede rand met eikenhakhout langs de es 

van Zeijen. Op de monsterplaats werd de vege¬ 

tatie gedomineerd door zomereik (Quercus 

rohur L.), lijsterbes (Sorhus aucuparia L.), 

sporkehout (Frangula alnus Miller) en bochti¬ 

ge smele (Deschampsia flexuosa (L.) Trim). De 

vegetatie op het monsterpunt in het Elzetter¬ 

bosch bestond onder andere uit esdoorn (Acer 

pseudoplatanus L.), lijsterbes, gewone vlier 

(Sambucus nigra L.), brandnetel (Urtica dioica 

L.), vingerhoedskruid (.Digitalis purpurea L.) 

en witte klaverzuring (Oxalis acetosella L.), die 

op het monsterpunt in het Savelsbosch onder 

andere uit esdoorn, eik, es (.Fraxinus excelsior 

L.) en beuk (.Fagus sylvatica L.). 

Verspreiding 

Anotylus mutator is tot nu toe gemeld uit 

Midden-Europa en het noordelijke deel van 

Zuid-Europa. In Noord-Europa schijnt ze te 

ontbreken (Silfverberg, 1991); de noordelijk¬ 

ste vindplaatsen liggen in Denemarken (Han¬ 

sen, V., 1969; Hansen, H., 1996). Het areaal 

strekt zich uit van Engeland en Schotland tot 

het zuiden van Polen, Tsjechië en Slowakije 

en van Denemarken tot in Oostenrijk, 

Dalmatië en Noord-Italië (Burakowski et al., 

1979; Ciceroni et al., 1995; Hammond, 1968; 

Hyman & Parsons, 1994; Jelinek, 1993; Korge 

et al., 1964; Lohse & Lucht, 1989; Scheer- 

peltz, 1968). Door haar gehele verspreidings¬ 

gebied is zij veel zeldzamer dan A. sculptura¬ 

tus. 

Uit België is A. mutator gemeld uit de pro¬ 

vincie Namen (Segers, 1986). In het Rijnland 

en Westfalen is ze zeldzaam (Franzen, 1995; 

Koch, 1992; Köhler, 1996; Terlutter, 1995). In 

deze laatste deelstaat is ze vrijwel beperkt tot 

het Süderbergland; uit de laagvlakte is slechts 

één vindplaats bekend (Terlutter, 1995). 

In Nederland is A. mutator zeldzaam. On¬ 

danks de grote hoeveelheid materiaal van 

vindplaatsen verspreid door het gehele land 

(alleen uit Groningen werd geen materiaal ge¬ 

zien ; fig. 1) is zij alleen aangetroffen op één 

Tabel 3. Voorkomen van Anotylus mutator en A. sculpturatus op de verschillende locaties (BM + BV + OM + OV) waar 

vallen opgesteld stonden (tussen haakjes als percentage van het totaal aantal bemonsterde lokaties). [Presence of 

Anotylus mutator and A. sculpturatus at the different sample localities (in parentheses as percentage of the total number 
of localities)] 

Anotylus mutator 

Present Absent Totaal 

Anotylus sculpturatus Present 2 (13) 7 (44) 9 (56) 

Absent 1 (6.3) 6 (38) 7 (44) 

Totaal 3 (19) 13 (81) 16 (100) 
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Tabel 4. Begeleidende keverfauna op de vindplaatsen van Anotylus mutator. Slechts soorten die op meer dan één vind¬ 

plaats van deze soort en in meer dan 20 exemplaren werden aangetroffen worden vermeld. Gegeven is het aantal vind¬ 

plaatsen (L: alleen in Zuid-Limburg) en, tussen haakjes, het totaal aantal exemplaren (BM + BV). Beide grootheden wer¬ 

den getoetst op een positieve correlatie met het voorkomen van A. mutator (exacte test en x2-test voor respectievelijk 

exemplaren en vindplaatsen; significantie: +: 0,05 > P > 0,01; ++: 0,01 > 0,001; +++: P < 0,001); silv: silvicool, ubiq: 

ubiquist (Koch, 1989a, 1989b). [Accompanying beetle community at the localities of A. mutator. Only species occurring 

at more than one of these sites and in more than 20 specimens in total are mentioned. Presented is the number of locali¬ 

ties (L: southern Limburg only) and, in parentheses, the number of specimens (BM + BV); both numbers were tested for 

a positive correlation with the occurrence of A. mutator in a one-sided test (exact test and x2-test voor specimens and lo¬ 

calities respectively; significance: +: 0.05 > P > 0.01; ++: 0.01 > P > 0.001; +++: P < 0.001); silv: silvicole, ubiq: ubi¬ 

quist (Koch, 1989a, 1989b)] 

Anotylus mutator 

Present Absent P Biotoop 

Pterostichus oblongopunctatus (Fabricius) 2 (18) 7 (57) silv 

Abax parallelepipedus (Piller & Mitterpacher) 2L (11) 5 (12) (+) silv 

Cercyon lateralis (Marsham) 2 (54) 9 (129) ubiq 

Nicrophorus vespilloides Herbst 3 (77) 12 (269) silv 

N. vespillo (Linnaeus) 3 (6) 6 (50) 

Sciodrepoides watsoni (Spence) 2 (200) 13 (411) (+) 
S. fumatus (Spence) 2 (149) 8 (190) (+++) silv 

Catops coracinus Kellner 2 (8) 8 (32) silv 

C. kirbii (Spence) 2 (6) 7 (32) (+) silv 

C. tristis (Panzer) 2 (97) 9 (108) (+++) 

C. nigrita Erichson 3 (65) 1 (38) ++(+++) 
Omalium rivulare (Paykull) 3 (31) 9 (321) ubiq 

Anotylus sculpturatus (Gravenhorst) 2L (262) 7 (127) (+++) ubiq 

Philonthus decorus (Gravenhorst) 3 (15) 2 (6) + (+++) silv 

P. fimetarius (Gravenhorst) 3 (16) 6 (17) C++) ubiq 

Tachinus humeralis Gravenhorst 3 (65) 2 (6) + (+++) silv 

T. rufipes (Linnaeus) 3 (8) 4 (118) ubiq 

Atheta gagatina (Baudi) 2 (50) 4 (17) (+++) silv 

A. fungi (Gravenhorst) 2 (3) 5 (24) ubiq 

A. crassicornis (Fabricius) 2 (22) 4 (34) (+) ubiq 

Onthophagus coenobita (Herbst) 2 (8) 3 (61) 

Aphodius equestris (Panzer) 3 (141) 4 (17) (+++) silv 

A. prodromus (Brahm) 2 (3) 3 (523) 

Coleoptera 3 (1747) 13 (4338) 

vindplaats in Drenthe en twee in Zuid- 

Limburg (fig. 2). Ongetwijfeld heeft A. muta¬ 

tor een ruimere verspreiding en is zij in Zuid- 

Limburg mogelijk iets minder schaars. De 

zustersoort A. sculpturatus is overal zeer alge¬ 

meen en zal in vrijwel geen enkel 10 x 10 km 

hok ontbreken (fig. 1). 

Oecologie 

Net als Anotylus sculpturatus is A. mutator een 

bewoner van ontbindend organisch materiaal. 

Dit materiaal kan zowel van plantaardige als 

van dierlijke oorsprong zijn. Zij wordt gemeld 

van mest (paard, hert en schaap), rotte zwam¬ 

men, aas(vallen) en rietstrooisel, maar ook van 

nesten van woelmuis en mollengangen 

(Hammond, 1968; Hansen, V., 1969; Koch, 

1989a; Köhler, 1996; Schmaus, 1972). Dat A. 

mutator regelmatig vliegt blijkt uit vangsten in 

raamvallen (Köhler, 1996). De recente 

Nederlandse vondsten in vallen met aas (rotte 

vis) en menselijke fecaliën passen in dit beeld. 

De systematische bemonstering door de le¬ 

den van de Sectie Everts, waarbij per locatie 

vier paar potvallen met verschillende bescha- 

duwing en lokmiddellen (zie materiaal) wer¬ 

den geplaatst, maakt het mogelijk de autoeco- 

logie van A. mutator en A. sculpturatus te 

vergelijken. Op tien plekken werd minstens 

een van beide Anotylus-soorten geconstateerd. 

De verdeling van de gevangen exemplaren 
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over de verschillende typen vallen is weerge¬ 

geven in tabel 1 en 2. 

Beide soorten blijken in de gekozen opstel¬ 

ling een duidelijke voorkeur te hebben voor 

mest boven vis. Bij A. sculpturatus is 92 % (n 

= 1160) van de exemplaren in de mestvallen 

(BM + OM) aangetroffen, bij A. mutator is dit 

zelfs 96 % (n = 27). Er is geen verschil in de 

voorkeur voor mest boven aas tussen de twee 

soorten (x2(l) = 0,69; P > 0,05). De andere 

factor, de mate van beschaduwing, geeft wel 

een duidelijk verschil te zien tussen beide. 

Anotylus mutator vertoont een sterke voorkeur 

voor de beschaduwde vallen (BM + BV) en 

verschilt hierin significant van A. sculpturatus 

(X2(l) = 51,2; P < 0,001). Anotylus mutator 

lijkt dus beschouwd te kunnen worden als een 

echte bossoort. Dit feit wordt ook door Koch 

(1989a) gememoreerd: hij noemt de soort 

‘besonders silvicol’. Daarnaast zijn echter ook 

meldingen uit geëxposeerde habitats bekend: 

weiden en strand (Hyman & Parsons, 1994; 

Koch, 1989a). 

In tabel 3 is weergegeven met welke fre¬ 

quentie beide soorten op de zelfde vindplaats 

zijn aangetroffen. Op twee van de zestien 

vindplaatsen komt A. mutator tezamen met A. 

sculpturatus voor. Uit de tabel blijkt verder 

dat het optreden van beide soorten niet gecor¬ 

releerd is (x2(l) = 0,16; P > 0,05). 

Begeleidende keverfauna 

Door de systematisch uitgevoerde bemonste¬ 

ring is het ook mogelijk de samenstelling van 

de aas- en mestkeverfauna van de vindplaat¬ 

sen met A. mutator te vergelijken met de bos¬ 

sen waar ze ontbreekt. Hiertoe werden de ge¬ 

gevens van de in het bos opgestelde vallen 

samengevoegd (BM + BV) gebruikt. In de 

zestien ‘bos’-monsters werden in totaal 196 

soorten kevers verzameld. De samenstelling 

van de monsters is echter nogal gevarieerd: 

het aantal soorten per monster loopt uiteen van 

5 tot 62. De monsters waarin A. mutator voor¬ 

komt zijn redelijk divers; de monsters uit het 

Savelsbosch, Elzetterbosch en Zeijer Strubben 

bevatten respectievelijk 31, 31 en 58 soorten. 

In tabel 4 staan de 23 soorten opgesomd die op 

minstens twee van de drie vindplaatsen van A. 

mutator werden verzameld; soorten met in al¬ 

le ‘bos’-monsters tezamen minder dan 20 

exemplaren werden weggelaten. Van de vol¬ 

gende van deze soorten is de abundantie in de 

A. mutator-monsters significant hoger (P < 

0,001): Sciodrepoides fumatus, Catops tristis, 

C. nigrita, Anotylus sculpturatus, Philonthus 

decorus, Tachinus humeralis, Atheta gagatina 

en Aphodius e que s tris (tabel 4). Opvallend is 

dat vrijwel al deze soorten als silvicool zijn te 

karakteriseren (Koch, 1989a, 1989b). Dit wijst 

er nog eens op dat Anotylus mutator zich voor¬ 

al thuis voelt in ‘echte’ bossen, die geken¬ 

merkt worden door een hoog gehalte aan ka¬ 

rakteristieke, bosgebonden keversoorten. 
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presented. Characters enabling separation of the last instars of both species are included. 
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Introduction 

Lygaeus simulans was described by Decken 

(1985) and separated from L. equestris (Lin¬ 

naeus) on the basis of characters concerning 

only the adult stages; unfortunately, differen¬ 

ces between larvae of these two species were 

not considered. 

Almost all previous papers on larvae of L. 

equestris (Solbreck & Kugelberg, 1972; Ku¬ 

gelberg, 1973a, 1973b, 1974, 1977a, 1977b) 

considered the problem of food preferences, 

but since both species feed on the same host 

plants, the identity of their material is not 

clear. The same applies to the material studied 

by Solbreck et al. (1989). The last larval stage 

of L. equestris was described and figured by 

Putshkov (1969), but from the present study it 

can be concluded that both the description and 

the figure refer to L. simulans. 

Recently, Melber et al. (1991) described 

the last instars of both species and presented 

colour photographs. The descriptions sugges¬ 

ted that only two types of larvae existed: those 

with creamy-white bodies bearing three red 

longitudinal bands on the dorsum represented 

L. simulans, and entirely red larvae pertained 

to L. equestris. 

Nevertheless, beside larvae of the two types 

recognised by Melber et al. (1991) I have col¬ 

lected during my field studies (Lis, 1994) ma¬ 

ny specimens with intermediate body colora¬ 

tion. Therefore, the aim of this paper is to pre¬ 

sent the results of rearing experiments with 

larvae of both species under laboratory condi¬ 

tions. Additionally, I have tried to find the best 

characters enabling correct separation of the 

last instars of these two sibling Palaearctic 

species. 

Material and methods 

Larvae of Lygaeus equestris and L. simulans 

(different stages) were collected in the “Ka- 

mienna Góra” Mt. reserve in Upper Silesia 

(Poland) in 1995, where both species live and 

feed on Vincetoxicum officinale (L.) (Lis, 

1994). 

Collected larvae were put into rearing jars 

after division into the three following groups: 

larvae with abdomen entirely red (group I, figs 

3-4); larvae with creamy-white abdomen be¬ 

aring three distinct red bands (group II, fig. 1); 

larvae with intermediate coloration (group III, 

fig. 2). The larvae were fed with Vincetoxicum 

officinale; hatched adults were collected and 

determined to species. Furthermore, small 

numbers of larvae of different stages have 

been preserved in ethylene alcohol. 

Results and discussion 

As a result of the rearing 26 adult specimens 

were obtained; 16 adults represented Lygaeus 
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Fig. 1-6. Fifth instar larvae of Lygaeus simulans and L. equestris. 1-4, body colour pattern. 1-3, L. simulans', 4, L. 

equestris. 5-6, head outline. 5, L. simulans; 6, L. equestris 

simulans, and 10 specimens belonged to L. 

equestris. They hatched from the groups of 

larvae, as follows. Group I (abdomen entirely 

red): ten adults of L. equestris and two adults 

of L. simulans; group II (abdomen creamy- 

white with red bands): eight adults of L. simu¬ 

lans; group III (intermediate larvae): six adults 

of L. simulans. 

As one can see from these results, correct 

identification of larvae based exclusively on 

the colour of the abdomen is quite impossible. 

Moreover, it is not possible to divide the lar- 
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vae of L. simulans and L. equestris only into 

two typical groups as it was done by Melber et 

al. (1991), simply because intermediate colour 

morphs can be found among larvae of both 

species. I have also observed, that in some ca¬ 

ses the body colour of larvae changed during 

development. 

It seems very likely that the body colour of 

L. simulans larvae depends on the amount of 

sunlight during their development (in Poland 

the species prefers rather warm and sunny 

areas). A similar effect of sunlight was recor¬ 

ded in adults of Adalia bipunctata Linnaeus 

(Coleoptera), where the percentage of dark co¬ 

loured adults inversely increased proportion¬ 

ally to the number of sunny hours during a 

year (Binney, 1977). 

Since the abdominal coloration appeared to 

be an unreliable character for separating lar¬ 

vae of L. simulans and L. equestris, I have 

tried to find other features more useful in dis¬ 

tinguishing the last instars of both species. 

Examination of the material preserved in 

alcohol showed that the creamy-white larvae 

(4th and 5th instars) with three red bands (fig. 

1) had a swollen base of the antennae (fig. 5). 

This character occurs only in adults of L. si¬ 

mulans, and it seems likely that larvae with 

this type of body coloration belong to this spe¬ 

cies. Moreover, the larvae with intermediate 

body coloration and a few of the entirely red 

larvae also showed swollen antennal bases. 

Examination of the larvae classified as group 

III (body entirely red) showed that a few of 

them possessed a narrow creamy-white band 

along the margins of the scutellurn (fig. 3). 

Altogether this explains why adults of L. si¬ 

mulans hatched in each group of larvae. 

Larvae with the body entirely red (without any 

creamy-white band or white patches along the 

scutellurn) showed normally developed anten¬ 

nal bases as in the adults of L. equestris; those 

were classified as representing the latter spe¬ 

cies. 

Finally, it is concluded that the best charac¬ 

ters to separate last (4th and 5th) instar larvae 

of L. simulans from those of L. equestris are 

the colour of the scutellurn, which is entirely 

red in L. equestris (fig. 4) and shows at least 

narrow creamy-white bands along its lateral 

margins in L. simulans (fig. 1-3), and the sha¬ 

pe of the antennal base, which is normally de¬ 

veloped in L. equestris (fig. 6) and distinctly 

swollen in L. simulans (fig. 5). 
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werk van Bohart en Menke, of voor de lief¬ 

hebbers ’the big blue book’ staat zo boordevol 

details dat er allicht fouten te constateren zijn. 

Die zijn aanleiding geweest tot een groot aan¬ 

tal verspreide artikeltjes, het merendeel in de 

thans helaas beëindigde newsletter Sphecos. 

De publicatie van Simon Thomas brengt al de¬ 

ze versnipperde en ook voor velen moeilijk 

toegankelijke aanvullingen en correcties op 

overzichtelijke wijze bij elkaar. 
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An annotated checklist of the Dutch tachinid flies 

(Diptera: Tachinidae)* 

Theo Zeegers 

ZEEGERS, TH., 1998. AN ANNOTATED CHECKLIST OF THE DUTCH TACHINID FLIES (DIPTERA: TACHI¬ 

NID AE). - ENT. BER., AMST. 58(9): 165-200. 

Abstract: A checklist of the Dutch tachinid flies is presented, based on a re-examination of all available material. 

Altogether 316 species are listed for The Netherlands, of which 111 are recorded here for the first time. 

Weegschaalstraat 207, 7521 CH Enschede, The Netherlands. 

Introduction 

The family of tachinid flies (Diptera: Tachi- 

nidae) is a large family of flies whose larvae 

live as internal parasites in insects and centi¬ 

pedes (Herting, 1960). The species of tachinid 

flies are often not easily separated and there¬ 

fore the family has got little attention in The 

Netherlands. Up till now, the most complete 

checklist of the Dutch Tachinidae has been 

published by De Meijere in 1939 as part of his 

“Naamlijst van Nederlandse Diptera”. 

Since then, much new material has been 

collected in The Netherlands, not only by 

hand, but the last ten years also quite a lot with 

malaisetraps. The vast majority of this mate¬ 

rial has remained unpublished. Moreover, a 

critical revision of the older material was bad¬ 

ly wanted, given the progress in tachinid taxo¬ 

nomy due to Mesnil, Herting and others. 

In this article I provide a new checklist of 

the Dutch Tachinidae. This checklist is based 

on a critical review of all the material present 

in the major Dutch collections. All the species 

mentioned in the checklist have actually been 

seen by me. Altogether 316 species of tachi¬ 

nid flies are listed as Dutch, of which 111 spe¬ 

cies are new for the Dutch fauna. Species new 

for The Netherlands have been annotated with 

information on localities and dates of captu¬ 

res. 

* To Bob van Aartsen and Volkert van der Goot. 

History of the study of Tachinidae in The 
Netherlands 

F. M. van der Wulp may be called the first 

specialist of Dutch tachinid flies. He did study 

the family in the second half of the 19th centu¬ 

ry, although his interest in Dutch Tachinidae 

diminished significantly after 1875. He has 

collected many tachinid flies, especially 

around Den Haag. Only part of his collection 

has been conserved, most of it in rather bad 

condition. Fortunately, Van der Wulp has left 

a manuscript in which he has described all 

species present in his collection. This manu¬ 

script is still present in the library of the 

Nederlandse Entomologische Vereniging in 

Amsterdam. At the end of his career Van der 

Wulp published a checklist of Dutch Diptera, 

together with his student J. C. H. de Meijere 

(Van der Wulp & De Meijere, 1898). 

A fine collection in good shape from the sa¬ 

me period is that of J. G. de Man, now in the 

Zoologisch Museum, Amsterdam. De Man 

did work for a short time ( 1883-1893) but qui¬ 

te intensively on Tachinidae, especially on 

Walcheren and at Dinther. 

In the beginning of this century J. C. H. de 

Meijere succeeded Van der Wulp as leading 

dipterologist and published six supplements to 

the checklist of 1898. His work resulted in a 

new checklist, the Naamlijst van Nederlandse 

Diptera (De Meijere, 1939). De Meijere has 

collected a large number of tachinid flies, 

especially in the beginning of this century. His 
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material is the basis of the collection of Dutch 
tachinid flies of the Zoölogisch Museum in 
Amsterdam. 

The checklist of 1939 marks the beginning 
of thirty years of little work on Tachinidae in 
The Netherlands. At the Laboratorium voor 
Entomologie of the former Landbouwhoge¬ 
school in Wageningen some host-studies have 
been carried out, for instance on Brachyderes 
by De Fluiter (1933, 1934), on Bupalus by 
Klomp (1956, 1958) and Herrebout (1969) 
and on Diprion by Franssen (1937) and Don¬ 
ker and Luitjes (1961). 

Only in the late sixties W. J. Kabos, a for¬ 
mer student of De Meijere, started working in¬ 
tegrally on Dutch Tachinidae again. This re¬ 
sulted in a monograph on Dutch Tachinidae 
(Kabos, 1974), which contained only a few 
new species. For reasons unclear to me, Kabos 
omitted many species already correctly inclu¬ 
ded in the list of De Meijere (1939). Kabos lis¬ 
ted 156 species, whereas De Meijere (1939) 
had already listed 187 species as Dutch! 
The work of Kabos encouraged a new genera¬ 
tion of dipterologists to study tachinid flies. J. 
Bax worked only a few years (1971-1975) on 
Tachinidae, but did so very intensively. Most 
of his material, now in the Zoölogisch Mu¬ 
seum, Amsterdam, has been collected around 
Amsterdam and at Hoog Soeren. W. Verhaak 
collected tachinids in Noord-Brabant, and Ph. 
Pronk, J. Delfos and others collected intensi¬ 
vely in the dune-area around Wassenaar. But 
most importantly, Kabos made B. van Aartsen 
enthusiastic for Tachinidae in the late sixties. 
Still very active, Mr. Van Aartsen has been 
collecting Tachinidae all over the country for 
thirty years, of which the last fifteen years 
very intensively. On his own, he has collected 
nearly 40% of all Dutch Tachinidae (more 
than 8000 specimens), thus contributing in a 
major way to this new checklist. 

In 1982 L. E. N. Sijstermans started to reexa¬ 
mine the Dutch Tachinidae. He did not only 
find many new species in the recently collected 
material, but also found some new ones in the 
old material. Unfortunately, he could not com¬ 
plete this enormous task. Therefore, many of 
his discoveries remained unpublished. 

Fig. 1. Distribution of records of Tachinidae in The 

Netherlands. Small dots: records before 1960 only; large 

dots: (also) records since 1960. 

Ten years later a popular key to the larger 
tachinid flies of The Netherlands appeared 
from my hand (Zeegers, 1992). In this key 20 
species have been mentioned as Dutch for the 
first time, mainly based on the collection of 
the Zoölogisch Museum in Amsterdam. How¬ 
ever, no information was given about locali¬ 
ties and dates of captures. This key did make 
some younger dipterologists enthusiastic for 
the Tachinidae, resulting in much interesting 
material from the last years. Especially H. de 
Jong and J. T. Smit jr. caught several new spe¬ 
cies for the Dutch fauna. 

Material and methods 

In order to make a critical new checklist, I 
have reexamined all the material available in 
the larger Dutch collections, both public and 
private ones. All material seen before 
December 31th, 1996, has been included in 
this survey. The following collections have 
been seen, introducing the abbreviations used 
throughout this article. 
BvA: B. van Aartsen, ’t Harde; HdJ: H. de 
Jong, Amsterdam; IBN: Instituut voor Bos- en 
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Natuuronderzoek, both localities Wageningen 

(“de Dorschkamp”) and Arnhem (including 

the former collection of LT.B.O.N.); JTS: J.T. 

Smit jr., Utrecht; LEW: Laboratorium voor 

Entomologie, Wageningen; MEC: Milieu 

Educatie Centrum, Eindhoven (coll. Ver¬ 

haak); NNM: Nationaal Natuurhistorisch Mu¬ 

seum, Leiden; PD: Plantenziektenkundige 

Dienst, Wageningen; SchK: Proefboerderij 

De Schuilenberg, Kesteren; ThZ: Th. Zeegers, 

Enschede; ZMA: Zoölogisch Museum, Am¬ 

sterdam (including the collections of De Man, 

De Meijere, Kabos and Bax). Also some small 

private collections have been seen partly or 

completely. 

All the tachinid flies in the above mentio¬ 

ned collections have been determined by the 

author in 1995 and 1996. The material has 

been identified using the keys of Tschorsnig & 

Herting (1994) and Mesnil (1944-1975). 

Information on locality and date of capture, 

collector and host (if a specimen has been 

reared) has been stored in a computerized da¬ 

tabase (Faunist, developed by M. van Veen). 

Altogether more than 11,000 records based on 

more than 20,000 specimens have been stored. 

The distribution of the records over the coun¬ 

try and the years is depicted in fig. 1 and 2. 

All specimens seen have been labelled with 

their name, followed by the line “det Th. 

Zeegers, 1995” or “det Th. Zeegers, 1996”. 

However, specimens already correctly label¬ 

led by L. E. N. Sijstermans have not been re¬ 

labelled. 

Information included in the checklist 

In this checklist the following information is 

given for each species: 

- Scientific name according to the checklist 

by Herting (1984); 

- Reference to the checklist by De Meijere 

(1939) or other publications; 

- “fauna spec, nov.” when the species had not 

been published correctly as Dutch before; 

- Localities, dates and hosts (when reared) of 

the new Dutch species; 

- Notes. 

For the names of genera and species in this 

checklist I have followed Herting (1984). 

Only in the genus Siphona it is necessary to 

deviate from this checklist and follow the very 

recent review by Andersen (1996). However, I 

have only incorporated those changes in na¬ 

mes that are inevitable, i.e. which are associa¬ 

ted with a change in taxonomic status. In the¬ 

se cases, a reference has been made to the 

name used by Herting (1984). 

Fig 2. Distribution of records of Dutch Tachinidae over the years 1860 - 1996, per decennium. 
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After the species’ name reference has been 

made to the checklist by De Meijere if the pre¬ 

sence of the species on this checklist proved to 

be correctly. In cases in which the species had 

been listed by De Meijere (1939) under an¬ 

other specific name, “(syn.)” is added. The 

reader can find a cross-reference between the 

checklist of 1939 and this checklist in 

Appendix 3. If the species has correctly been 

published as Dutch only in another publica¬ 

tion, reference to this other publication is gi¬ 

ven. Unless otherwise stated, at least part of 

the material on which these publications were 

based is checked in this survey. If not, the re¬ 

mark “(not seen)” is added to the reference. 

Species which have not or only incorrectly 

been published as Dutch before are indicated 

with “fauna spec, nov.” Finally, species incor¬ 

rectly published as Dutch by De Meijere 

(1939) or later authors are listed in Appendix 

2. 

For all species new for the Dutch fauna the 

distribution and period of flight is given under 

“Localities” and “Dates” respectively. The sa¬ 

me has been done in the case of species which 

had been published without any additional in¬ 

formation, for instance by Kabos (1974) or 

Zeegers (1992). If the records in the literature 

could not be verified, distribution and period 

of flight are given under “New localities”. All 

records are listed, when the number of records 

does not exceed ten, and ordered geografical- 

ly. The province in which a site is located is 

indicated using the following abbreviations: 

Gr.: Groningen, Fr.: Friesland, Dr.: Drenthe, 

Ov.: Overijssel, Ge.: Gelderland, Ut.: Utrecht, 

Fl.: Flevoland, NH.: Noord-Holland, ZH.: 

Zuid-Holland, Ze.: Zeeland, NB.: Noord- 

Brabant, Li.: Limburg and ?: unclear (due to 

ambiguity of locality name). Reared speci¬ 

mens have been indicated as such and the host 

has been mentioned when known. Some host 

records are made for the first time. 

For species with more than ten records the 

distribution and period of flight is summari¬ 

zed. The number of records and caught speci¬ 

men is given after “Localities:”; the period of 

flight in decades (reared specimen being ex¬ 

cluded) and the year of the oldest record after 

“Dates:”. Hosts are given in cases of reared 

specimen after “Hosts:”. 

The collection in which the specimen is lo¬ 

cated is indicated using the abbreviations in¬ 

troduced above. Also the collector, if known, 

is given after “leg.”, either in full name or 

using the abbreviation for the collection. 

Records doubtfully from The Netherlands 

One often encounters incomplete information 

on labels, such as incomplete dates or un¬ 

known or ambiguous names of localities. A 

special problem are those flies with labels rea¬ 

ding only “Nederland” or “Nederland, de 

Meijere”. These specimens have been trans¬ 

ferred from the very old collection of the 

Nederlandse Entomologische Vereniging 

(N.E. V. collection) to the collection of the mu¬ 

seum in Amsterdam by De Meijere (see De 

Meijere, 1928). However, De Meijere did not 

tell why he considered these specimens Dutch. 

Their real origin remains uncertain. Similar 

problems exist with specimens without labels 

in the Dutch collection of the museum in 

Amsterdam. Species only known as Dutch 

from such incompleted labelled material have 

not been included as Dutch in this checklist. In 

Appendix 1 a list of all doubtfully Dutch spe¬ 

cies is presented. 

Type specimens from Dutch origin 

Altogether six species of tachinids have been 

described after Dutch material, all by Van der 

Wulp (1869). Original material from five of 

these six species is still present in the Dutch 

collections. Only the type specimen of Thryp- 

tocera prasinanae Van der Wulp (= Bacîro- 

myia aurulenta (Meigen) according to Herting 

(1984)) could not be traced. A short descrip¬ 

tion of the other type material follows. 

Plagia aurifluae Van der Wulp, 1869 

(= Hyleorus elatus (Meigen)) 

Holotype present in ZMA, but in very bad 

condition (only head, legs and left-wing pre¬ 

sent). 
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Plagia impressa Van der Wulp, 1869 

(:=Athrycia impressa (Van der Wulp)) 

Two syntypes in ZMA, 1 8 from Beekhuizen 

in very good condition; 1 8 from Den Haag in 

bad condition (abdomen and legs missing). 

Germaria sabolusa Van der Wulp, 1869 

(= Germaria angustata (Zetterstedt)) 

One syntype present in ZMA, but in very bad 

condition (only thorax and wings left). Two 

other specimens in ZMA may also belong to 

the type series. 

Ammobia glabriventris Van der Wulp, 1869 

(= Chaetogena acuminata Rondani)) 

Two probable syntypes in ZMA. 

Stylomyia punctulata Van der Wulp, 1869 

(= Rondania dispar (Dufour)) 

The holotype (?) in ZMA (abdomen and right 

legs missing). 

How complete is this checklist? 

In this checklist 316 species are listed as 

Dutch, of which 111 are recorded for the first 

time. Even in the last year (1996) four new 

species have been caught. Therefore, still mo¬ 

re new species can be expected in the next 

years. 

The Dutch fauna seems to be surprisingly 

rich, compared with the surrounding coun¬ 

tries. Recent checklists for neighbouring re¬ 

gions of similar area are available for Nieder¬ 

sachsen and Nordrhein-Westfalen in Germany 

(Tschorsnig & Herting, 1994) and the Mid¬ 

lands and South England (Belshaw, 1993). 

Although these regions are at least as large as 

The Netherlands and also well studied, the 

number of species in The Netherlands is much 

higher (table 1). The situation for Belgium is 

less clear. The recent checklist by Gosseries & 

Wyatt (1991) is not based on a critical review 

of the material. The number of species cor¬ 

rectly recorded for Belgium is estimated by 

me to be 240. The real number of Belgian spe¬ 

cies is bound to be much higher, even much 

higher than the Dutch number. 

Altogether 68 species occur in one or more 

Table 1. Number of species and unique species of 

Tachnidae for The Neterlands and five neighbouring re¬ 

gions. 

Region Number of 

species 

Number of 

unique species 

Netherlands 316 27 

Niedersachsen 185 4 

Nordrhein-Westfalen 242 14 

Belgium 240 13 

England, Midlands 158 2 

England, south 232 9 

of the five neighbouring regions but not in The 

Netherlands. Obviously, these species are pos¬ 

sibly to be found in The Netherlands in the fu¬ 

ture. On the other hand, 27 species on the pre¬ 

sent list have not been found in any of the 

neighbouring regions. The number of unique 

species in each region is shown in table 1. 

Again, it becomes clear that the Dutch fauna is 

surprisingly rich. 

Reading guide to the checklist 

In this checklist the species are divided into 

subfamilies and ordered alphabetically. Fol¬ 

lowing Mesnil (1944-1975) I distinguish the 

following five subfamilies: Dexiinae, Exoristi- 

nae, Goniinae, Phasiinae and Tachininae. The 

tribe Ethillini has been included in the subfa¬ 

mily Exoristinae, in accordance with the final 

opinion of Mesnil (l.c., p. 882). For practical 

reasons I did not follow more recent authors 

(for instance, Tschomsig & Herting, 1994), 

who fuse the subfamilies Exoristinae and Go¬ 

niinae into one large Exoristinae s.l. 

The names of the lepidopterous hosts have 

been taken from Lempke (1976), those of the 

Coleoptera from Brakman (1966) and those of 

the Symphyta from Van Ooststroom (1976). 

ANNOTATED CHECKLIST OF THE 
DUTCH TACHINIDAE 

Subfamily Dexiinae 

1. Athrycia curvinervis (Zetterstedt): 
Zeegers (1992) 
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Localities: 12 records from 10 localities (fig. 3). Dates: 

Period of flight b.vii - b.ix; oldest record from 19th century. 

Notes: Incorrectly published as Dutch by Van 

der Wulp & De Meijere (1898): specimen 

mentioned belongs to Athrycia trépida (coll. 

ZMA). 

2. Athrycia impressa (Van der Wulp): 
Van der Wulp & De Meijere (1898) 

Notes: Not published in De Meijere (1939) 

(omission ?). 

3. Athrycia trépida (Meigen): De Meijere 
(1939) 

4. Billaea irrorata (Meigen): fauna spec, 
nov. 

Localities: Ge.: Ede, reared ex Saperda populnea (Lin¬ 

naeus), 1 <?, 1 9, 14.vi.1965: \â, 24.vi.1965, leg. 

I.T.B.O.N. (coll. IBN). 

5. Blepharomyia angustifrons Herting: 
De Meijere (1939) (syn.) 

6. Blepharomyia pagana (Meigen): fauna 
spec. nov. 

Localities: 19 records from 9 localities (fig. 4). Dates: 

Period of flight e.iv - e.v, once b.vii; oldest record from 

1984. 

Notes: Incorrectly published as Dutch by De 

Meijere (1907): specimens belong to Blepha¬ 

romyia angustifrons (coll. ZMA); see also De 

Meijere (1935). 

7. Blepharomyia piliceps (Zetterstedt): 
fauna spec. nov. 

Localities: Ge.: Hoog Soeren, 1 6,7.v. 1972, leg. Bax (coll. 

ZMA); Tongeren, 1 $, 5.V.1995, leg. BvA (coll. BvA). 

8. Campylochaeta inepta (Meigen): fauna 
spec. nov. 

Localities: 17 records from 9 localities (fig. 5). Dates: 

Period of flight e.v - e.viii, possibly two generations year¬ 

ly; oldest record from 1955. 

Notes: Record by Herrebout (1962) seems un¬ 

reliable since it has been based on larvae that 

did not pupate. Moreover, the given host 

(.Hyloicus pinastri (Linnaeus)) is not typical 

for C. inepta. 

9. Campylochaeta praecox (Meigen): De 
Meijere (1939) 

10. Cyrtophleba ruricola (Meigen): Zeegers 
(1992) 

Localities: Dr.: Papenvoort, 1 6 30.iv.1993, leg. Wit¬ 

mond (coll. ThZ); Ge.: Nunspeet, 1 <3, 31.vii.1984, leg. 

Simon Thomas (coll. ZMA); ‘t Harde, 1 <3, l.v.1993; 1 c3, 

6.V.1993, leg. BvA (coll. BvA); 1 Ô, l.v.1993, leg. BvA 

(coll. ThZ). 

11. Dexia rustica (Fabricius): De Meijere 
(1939) 

12. Dexia vacua (Fallén): De Meijere 
(1939) 

13. Diner a carinifrons (Fallén): De Meijere 
(1939) 

14. Dinera ferina (Fallén): De Meijere (1939) 

15. Dinera grisescens (Fallén): De Meijere 
(1939) 

16. Dufouria chalybeata (Meigen): De 
Meijere (1939) 

17. Eriothrix argyreata (Meigen): fauna 
spec. nov. 

Localities: ZH.: Wassenaarse Slag near Wassenaar, 1 9, 

21.ix.1965, leg. Pronk (coll. NNM). 

18. Eriothrixprolixa (Meigen): De Meijere 
(1939) 

19. Eriothrix rufomaculata (DeGeer): De 
Meijere (1939) 

20. Estheria bohemani (Rondani): Zeegers 
(1992) 



Ent. Ber., Amst. 58 (1998) 171 

Localities: NH.: Kortenhoef, 1 3, 2.vii.l917, leg. De 

Meijere; Castricum, 1 3, 1 9, 2.viii.l975, leg. Bax (coli. 

ZMA); Overveen, Middenduin, 3 9, 12.vii.1993, on 

Heracleum spondylium L., leg. ThZ; Kennemerduinen 

near Bloemendaal, 1 9,3.viii. 1996, leg. ThZ (coli. ThZ); 

?: “Nederland”, 2 6 (coli. ZMA). 

Notes: Incorrectly published as Dutch by 

Kabos (1974): specimens mentioned belong to 

Estheria cristata (coll. ZMA). 

21. Estheria cristata (Meigen): De Meijere 
(1939) 

22. Estheria petiolata (Bonsdorff): Zeegers 
(1992) 

Localities: Li.: Cadier, 1 9, 29.vii.1980, leg. BvA (coll. 

BvA). 

23. Estheria picta (Meigen): fauna spec, 
nov. 

Localities: Ge.: Rheden, Stikke Trui, 1 3, 10.viii. 1996, 

leg. ITS (coll. ITS); Berg en Dal (near Nijmegen), 1 3 

3.viii. 1967, leg. BvA; NH.: Bussum, 1 9, 3.viii. 1919 

(coll. ZMA); NB.: Cranendonk, 2 9, 2.ix.l987, leg. 

Langohr (coll. NNM); Li.: Venlo, 1 3, 25.vii.1994, leg. J. 

Smit sr.; Venlo, Grote Heide, 3 3, 18.viii. 1996, leg. JTS 

(coll. JTS). 

24. Freraea gagatea Robineau-Desvoidy: 
De Meijere (1939) (syn.) 

25. Hyleorus elatus (Meigen): De Meijere 
(1939) 

26. Microsoma exiguum (Meigen): De 
Meijere (1939) 

27. Periscepsia carbonaria (Panzer): De 
Meijere (1939) 

Notes: In De Meijere (1939) published as 

Wagneria carbonaria Panz. (not seen) and as 

Wagneria ni grans Mg. (coll. ZMA). 

28. Peteina erinaceus (Fabricius): 
De Meijere (1939) (not seen) 

New localities: NH.: Hilversum, 1 6, 1901; 1 9, 

.vii.1901; 1 9, 7.VÜ.1928, leg. De Meijere; 1 <3, 

20.vii.1939, leg. Kabos; ?: “Nederland”, 1 9, reared 

4.vi.l901, leg. te Winkeldam, no indication of host (coll. 

ZMA). 

Notes: The specimen mentioned by Van der 

Wulp & De Meijere (1898), from De Bilt, leg. 

Six, has been destroyed (only pin present in 

ZMA). 

29. Phyllomyia volvulus (Fabricius): 
De Meijere (1939) 

30. Prosena siberita (Fabricius): 
De Meijere (1939) 

31. Ramonda latifrons (Zetterstedt): 
De Meijere (1939) 

32. Ramonda prunaria (Rondani): fauna 
spec. nov. 

Localities: NH.: Santpoort, 1 3, 16.vi.1974, leg. Bax 

(coll. ZMA); ZH.: Kijfhoek near Wassenaar, 1 9, 

2.ix.l958, leg. Van der Vecht; Oostvoome, 1 3, 

30.iv.1956 (coll. NNM); Li.: Venlo, 1 9, 15.ix.1982, leg. 

BvA; Sint Pietersberg, 1 9, 29.ix.1996, leg. BvA (coll. 

BvA). 

33. Ramonda prunicia (Herting): fauna 
spec. nov. 

Localities: Ge.: ‘t Harde, 1 9, 17.V.1989; 1 3, 15.V.1992, 

leg. BvA; Otterlo, 1 3, 22.iv.1977, leg. BvA; Nunspeet, 

1 9, 15.V.1977; 1 9,23.vii.1977; 2 3, 22.viii.1977 (coll. 

BvA); 1 9, 15.V.1989, leg. BvA (coll. ThZ). 

34. Ramonda spathulata (Fallén): fauna 
spec. nov. 

Localities: 32 records from 13 localities (fig. 6). Dates: 

Period of flight b.v - e.vi & b.viii - e.x; oldest record from 

1974. Host: Phlogophora meticulosa (Linnaeus) (coll. 

JTS). 

35. Rondania dispar (Dufour): De Meijere 
(1939) 

36. Rondania fasciata (Macquart): fauna 
spec. nov. 
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3. Athrycia curvinervis 4. Blepharomyia pagana 5. Campylochaeta inepta 

^ / 

mè 

oA « ) 

* — ( 

c&t 

_i :> 
6. Ramonda spathulata 7. Admontia grandicornis 8. Chaetogena fasciata 

Fig. 3-11. Distribution of Tachinidae in The Netherlands. Small dots: records before 1960 only; large dots: (also) records 

since 1960. 
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Localities: Dr.: Borger, 2 <3, 13.iv.1993; 1 <3, 20.V.1993, 

leg BvA (coll. BvA); 1 3,2.v. 1993, leg. BvA (coll. ThZ); 

Ge.: Kemperberg on Hoge Veluwe, 2 3, .v.1967 (coll. 

LEW); Tongeren, 1 3, 8.v.1995, leg. BvA; Li.: Sint 

Pietersberg, 1 3, 4.vi.l994, leg. BvA (coll. BvA). 

37. Thelaira nigripes (Fabricius): 
De Meijere (1939) 

38. Thelaira solivaga (Harris): fauna spec, 
nov. 

Localities: Ze.: Domburg, 1 3, .vi. 1885, leg. De Man 

(coll. ZMA); Li.: Venlo, 1 3, 20.vii.1982, leg. BvA; Sint 

Pietersberg, 1 3, 5.viii. 1986; 1 3, 8.viii. 1986; 1 9, 

4.VÜL1988; 1 9, 11 .viii. 1988, leg. BvA; Vijlen, 1 3, 

24.V.1995, leg. BvA (coll. BvA); Heerlen, 1 3, leg. Br. 

Amoud (coll. ZMA). 

39. Trixa caerulescens Meigen: 
De Meijere (1939) (syn.) 

Notes: Probably incorrectly published as Tri¬ 

xa alpina Meigen by Theowald (1953): not 

seen but Trixa caerulescens has been caught 

repeatedly at given locality (Li: Vijlen). 

40. Trixa conspersa (Harris): Zeegers 
(1992) 

Trixa oestroidea (Robineau-Desvoidy): Verhaak (1972). 

41. Voria ruralis (Fallén): De Meijere 
(1939) 

42. Wagneria gagatea Robineau-Desvoidy: 
fauna spec. nov. 

Localities: Li.: Cadier, 1 9,21.v. 1969 (coll. ZMA); 1 3, 

1 9, 19.V.1977, leg. BvA; Terziet, 1 9, 29.V.1989, leg. 

BvA (coll. BvA); Savelsbos, 1 9,25.V.1970, leg. Verhaak 
(coll. MEC). 

Subfamily Exoristinae 

43. Acemyia acuticornis (Meigen): 
De Meijere (1939) 

44. Admontia blanda (Fallén): De Meijere 
(1939) 

45. Admontia grandie omis (Zetterstedt): 
fauna spec. nov. 

Localities: 21 records from 6 localities (fig. 7). Dates: 

Period of flight b.vii - e.viii; oldest record from 1982. 

46. Admontia maculisquama (Zetterstedt): 
fauna spec. nov. 

Localities: Ge.: Wichmond, 1 3, 3.vi. 1985, leg. BvA; 

Tongeren, 1 9, 3.viii. 1986, leg. BvA (coll. BvA); 

Rheden, Stikke Trui, 1 3, 23.vi.1994, leg. JTS (coll. JTS); 

Kotten near Winterswijk, 1 9, 30.vii.1987, leg. 

Blommers (coll. ZMA); Ut.: Amelisweerd near Utrecht, 1 

9, 18.vi.1996, leg. JTS (coll. JTS); Grebbeberg, 1 9, 

20.vi. 1993, leg. ThZ (coll. ThZ); NH.: Heemstede, 

Leyduin, 1 9, 26.vi.1989, leg. HdJ; Overveen, 

Middenduin, 1 9, 5.VÜ.1995, leg. HdJ (coll. HdJ); Li.: 

Arcen, 1 9,21.vii.1985, leg. BvA (coll. BvA). 

47. Admontia séria (Meigen): De Meijere 
(1939) 

Trichoparia decorata (Zetterstedt): De Meijere (1939) 

Notes: Trichoparia decorata has been first 

mentioned as Dutch by Stein (1924). Ap¬ 

parently De Meijere was not aware that his sé¬ 

ria was identical with Stein’s decorata. 

48. Bessa parallela (Meigen): Van der 
Wulp & De Meijere (1898) 

Notes: Not published in De Meijere (1939) sin¬ 

ce incorrectly considered to be synonymous 

with Bessa selecta by De Meijere (1907). 

49. Bessa selecta (Meigen): De Meijere 
(1939) 

50. Blondelia inclusa (Hartig): fauna spec, 
nov. 

Localities: Ge.: Hoge Veluwe, 1 3, reared 16.xi.1970 ex 

Diprion spec.; NB.: Ospelse Peel, 1 3, reared 31 .iii. 1969 

ex Diprion pini (Linnaeus), leg. I.T.B.O.N. (coll. IBN). 

51. Blondelia nigripes (Fallén): De Meijere 
(1939) 

52. Blondeliapiniariae (Hartig): 
Herrebout (1962) 
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53. Chaetogena acuminata Rondani: De 
Meijere (1939) 

54. Chaetogena fasciata (Egger): Zeegers 
(1992) 

Localities: 66 records from 14 localities (fig. 8). Dates: 

Period of flight m.iv - e.vi; oldest record from 1967. 

55. Chaetogena obliquata (Fallén): Zeegers 
(1992) 

Localities: 11 records from 7 localities (fig. 9). Dates: 

Period of flight e.v - e.vi; oldest record from 1933. Host: 

Lasiocampa trifolii (Denis & Schiffermüller) (coll. ZMA). 

56. Compsilura concinnata (Meigen): 
De Meijere (1939) 

57. Diplostichus janitrix (Hartig): 
De Meijere (1939) 

58. Exorista fasciata (Fallén) 

Tachina vidua Meig. of Van der Wulp & De Meijere 

(1898). 

Notes: Not in De Meijere (1939), while incor¬ 

rectly considered to be synonymous with 

Exorista larvarum by De Meijere (1916). 

59. Exorista grandis (Zetterstedt): 
De Meijere (1939) (syn.) 

60. Exorista larvarum (Linnaeus): 
De Meijere (1939) 

61. Exorista mimula (Meigen): fauna spec, 
nov. 

Localities: Li.: Pietersberg, Wijngaard (noordhelling), 1 

c3, 15.ix.1950, leg. Leidse Biologen (coll. NNM). 

62. Exorista rustica (Fallén): De Meijere 
(1939) 

63. Gastrolepta anthracina (Meigen): 
De Meijere (1939) 

Localities: Ge.: Tongeren, 1 S, 11 .v. 1989; 1 <3, 15.V.1995, 

leg. BvA; Otterlo, 1 S, 9.V.1975, leg. BvA (coll. BvA). 

65. Ligeria angusticornis (Loew): 
De Meijere (1939) (syn.) 

66. Medina collaris (Fallén): De Meiiere 
(1939) 

Notes: a few specimens are exceptional in ha¬ 

ving two strong posterior bristles on the front 

tibiae. Since these specimens occur in popula¬ 

tions of normal Medina collaris, they are noth¬ 

ing but a variety of this species. 

67. Medina luctuosa (Meigen): fauna spec, 
nov. 

Localities: 24 records from 12 localities (fig. 10). Dates: 

Period of flight m.v - e.viii, possibly two generations 

yearly; oldest record from 1900. Host: Haltica querceto- 

rum Foudras (coll. LEW). 

Notes: Incorrectly published as Dutch by De 

Meijere (1939): specimens belong to Medina 

separata (coll. ZMA). 

68. Medina separata (Meigen): De Meijere 
(1939) (syn.) 

Notes: In De Meijere (1939) published as 

Arrhinomyia innoxia Mg. (due to the confu¬ 

sion with Arrhinomyia separata Brauer & 

Bergenstamm nec Meigen = Leiophora in¬ 

noxia (Meigen) ) and as Degeeria luctuosa 

Mg. (coll. ZMA). 

69. Meigenia dorsalis (Meigen): fauna 
spec. nov. 

Localities (only specimens with genitalia examined have 

been mentioned): 

Ge.: Hoog Soeren, 1 <3, 2.ix.l972, leg. Bax; NH.: 

Amsterdam Oost, 1 <3, 16.v.1973; 2 <3, 5.vi.l973; 1 <3, 

6.VÊ1973; 1 c3, 7.vi.l973, leg. Bax; Santpoort, 1 <3, 

16.vi.1974, leg. Bax; ZH.: Den Haag, 1 <3, 17.v. (coll. 

ZMA); 1 c3, .v. (coll. LEW); Li.: Maastricht, 1 c3, 

.vii.1887, leg. De Man (coll. ZMA). 

64. Hemimacquartia paradoxa Brauer & 
Bergenstamm: fauna spec. nov. 
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70. Meigenia mutabilis (Fallén): De 
Meij ere (1939) 

71. Meigenia uncinata Mesnil: fauna spec, 
nov. 

Localities (only specimens with genitalia examined have 

been mentioned): 

NH.: Badhoevedorp, 1 3, 31 .viii. 1972, leg. Bax (coll. 

ZMA); ZH.: Den Haag, 1 <5, .vi., leg. Van der Wulp (coll. 

NNM); Li.: Nuth, 1 c5, 26.viii.1973, leg. BvA (coll. BvA); 

?: 3 3, reared ex Criocerus asparagi (Linnaeus), leg. S. 

Leefmans (coll. ZMA). 

72. Neophryxe vallina (Rondani): fauna 
spec. nov. 

Localities: ZH.: Duinrel near Wassenaar, 1 2, 27.vi.1967, 

leg. Pronk (coll. NNM). 

73. Oswaldia muscaria (Fallen): De 
Meijere (1939) (syn.) 

74. Oswaldia spectabilis (Meigen): fauna 
spec. nov. 

Localities: Dr.: Beilen, 1 3, 27.vi. 1983; Uffelte, 1 3, 

3.VÜ.1991, leg. BvA (coll. BvA). 

75. Paracraspedothrix montivaga 
Villeneuve: fauna spec. nov. 

Localities: Li.: Pietersberg, 1 «3, 8.VÜ.1994, leg. BvA 

(coll. BvA). 

76. Parasetigena silvestris (Robineau- 
Desvoidy): De Meijere (1939) (syn.) 

77. Perichaeta unicolor (Fallén): 
De Meijere (1939) 

Notes: Only remnants are left in ZMA, but the 

identification as P. unicolor is still highly pro¬ 

bable. Therefore this species is retained on the 

Dutch list. 

78. Picconia incurva (Zetterstedt): 
De Meijere (1939) 

79. Phorinia aurifrons Robineau- 
Desvoidy: De Meijere (1939) (not seen) 

New localities: Dr.: Borger, 1 2, 26-30.viii.1996, 

leg. Witmond (coll. BvA); Ge.: Wageningen, 1 3, 

15. viii.1955, leg. de Goede (coll. LEW); NH.: Bussum, 1 

3, 1 2, 20.viii. 1966, leg. Kabos; Li.: Swalmen, 1 3, 

26.vii.1961, leg. Meuffels (coll. ZMA). 

Notes: In De Meijere (1939) possibly incor¬ 

rectly published as Dutch (not seen): only spe¬ 

cimens of Bessa selecta from given locality 

could be found (a misidentification?). 

80. Phorocera as similis (Fallén): De 
Meijere (1939) 

81. Phorocera grandis (Rondani): fauna 
spec. nov. 

Localities: Fr.: Hoornse Bos on Terschelling, 1 3, 

31.V.1996, leg. JTS (coll. JTS); Boschplaat on 

Terschelling, 1 3, 1 .vi. 1996, leg. Zwakhals (coll. BvA); 

NH.: De Koog on Texel, 2 3, 19.V.1974, leg. Bax; 

Santpoort, 1 3, 4.V.1939, leg. Kabos; Amsterdamse 

Waterleiding Duinen, Oosterveld, 1 2, 14.V.1949, leg. 

Barendrecht (coll. ZMA); Vogelenzang, Vinkenveld, 1 3, 

16. V.1989; 1 3, 30.V.1991, leg. HdJ (coll. HdJ); ZH.: 

Meijendel near Wassenaar, 1 3, 13.v.1965, leg. Delfos 

(coll. NNM); Den Haag, 1 3,15.iv., leg. De Meijere (coll. 

ZMA). 

82. Phorocera obscur a (Fallén): 
De Meijere (1939) (syn.) 

83. Prosethilla kramerella (Stein): fauna 
spec. nov. 

Localities: Li.: Sint Pietersberg, 1 2, 21.V.1987 (coll. 

BvA); 1 2,23.v. 1994, leg. BvA (coll. ThZ). 

84. Staurochaeta albocingulata (Fallén): 
Donker & Luitjes (1961) 

Notes: Specimens still present in National 

History Museum, London. 

85. Vibrissina turrita (Meigen): De Meijere 
(1939) 
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86. Zaira cinerea (Fallen): De Meijere 
(1939) (not seen), Kabos (1974) 

Notes: Kabos (1974) describes this species as 

common in june and july. However, only one 

specimen proved to be correct: Ov.: Olden- 

zaal, 1 9, .vii.1968, leg. Kabos (coll. ZMA). 

Subfamily Goniinae 

87. Aplomyia confiais (Fallén): De Meijere 
(1939) 

88. Bactromyia aurulenta (Meigen): 
De Meijere (1939) 

89. Baumhaueria goniaeformis (Meigen): 
De Meijere (1939) (not seen) 

New localities: Fr.: Rijsplak on Terschelling, 1 8, 1 9, 

2.vi.l969, leg. Pronk & Van Heijningen (coll. NNM); 

Boschplaat on Terschelling, 1 9, l.vi.1996, leg. Zwak¬ 

hals; Ge.: ‘t Harde, 1 9,30.v.l985; 1 9, 13.V.1993; 1 9, 

31.V.1993, leg. BvA (coll. BvA); NH.: Santpoort, 

1 9, .vii.1938, leg. Kabos (coll. ZMA); ?: “Nederland”, 1 

8 (coll. ZMA). 

90. Blepharipa pratensis (Meigen): 
De Meijere (1939) (syn.) 

91. Blepharipa schineri (Mesnil): fauna 
spec. nov. 

Localities: Ge.: Filosofendal, Beek bij Nijmegen, 1 8, 

21.V. 1996, leg. JTS (coll. JTS); Li.: Sint Pietersberg, 1 9, 

28.vi.1996, leg. BvA (coll. BvA). 

92. Bothria frontosa (Meigen): De Meijere 
(1939)(not seen) 

New localities: 26 records from 5 localities (fig. 11). 

Dates: Period of flight m.iii-e.v; oldest record from 1917. 

93. Bothria subalpina Villeneuve: Zeegers 
(1992) 

Localities: 20 records from 4 localities (fig. 12). Dates: 

Period of flight b.iv - e.v; oldest record from 1973. 

94. Brachychaeta strigata (Meigen): Kabos 
(1974)(not seen) 

Localities: Ge.: Otterlo, 1 9, 6.vi.l980, leg. BvA (coll. 

BvA); Rheden, Stikke Trui, 1 9, 2.V.1995, leg. JTS, on 

light (coll. JTS); NH.: Amsterdam, Westelijk Haven¬ 

gebied, 1 8, 19.iv.l982; 1 9, 4.v. 1982, leg. HdJ (coll. 

HdJ); Amsterdamse Waterleidingduinen near Zandvoort, 

1 9,25.iv.1993, leg. Peelers (coll. ThZ); Li.: Venlo, 1 9, 

14.iv.1988, leg. BvA (coll. BvA); Melick, 1 9,8.iv.l950, 

leg. Gravenstein (coll. ZMA); Schrieversheide near 

Brunssum, 1 9, 22.iv.1987, leg. Delfos (coll. NNM); 

Maastricht, 1 8, 8.iv. 1953, leg. Br. Arnoud (coll. ZMA). 

95. Cadurciella tritaeniata (Rondani): 
fauna spec. nov. 

Localities: 31 records from 11 localities (fig. 13). Dates: 

Period of flight e.v - b.viii; oldest record from 1965. 

96. Carcelia atricosta Herting: fauna spec, 
nov. 

Localities: Ge.: Assel, 1 9, 27.vi.1969, leg. BvA (coll. 

BvA); NH.: Schoten near Haarlem, 1 9, without date, 

reared ex Orgyia antiqua (Linnaeus), leg. Ritsema (coll. 

ZMA). 

Notes: Incorrectly published as Carcelia luco- 

rum Mg. from locality Haarlem by Van der 

Wulp & De Meijere (1898) (coll. ZMA). 

97. Carcelia bombylans Robineau- 
Desvoidy: fauna spec. nov. 

Localities: Dr.: Borger, 1 8, 7.viii. 1996, leg. Witmond 

(coll. ZMA); Ge.: Hoog Soeren, 1 8, 16.vii.1972, leg. 

Bax; NH.: Hilversum, 1 8, reared 1909, leg. De Meijere 

(coll. ZMA); Li.: Elsloo, 1 8, 17.vii.1969, leg. Meuffels; 

Vilt, 1 9,21.vi. 1974, leg. Meuffels (coll. BvA); Eys, 1 9, 

21.vi.1968, leg. Verhaak (coll. MEG). 

98. Carcelia gnava (Meigen): De Meijere 
(1939) 

99. Carcelia iliaca (Ratzeburg): Zeegers 
(1997) 

= Carcelia processioneae auct. nec. (Ratzeburg). 

100. Carcelia laxifrons Villeneuve: fauna 
spec. nov. 

Localities: 14 records from 12 localities (fig. 14). Dates: 
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Period of flight b.v - b.vi; oldest record from 19th centu¬ 

ry. Hosts: Leucoma salicis (Linnaeus) (coll. IBN); 

Malacosoma castrensis (Linnaeus) (coll. ZMA) and 

Nematus larva (coll. NNM), but last host record seems 

quite unlikely. 

101. Carc e lia lue or um (Meigen): 
De Meijere (1939) 

102. Carceliapuberula Mesnil: fauna spec, 
nov. 

Localities: 21 records from 13 localities (fig. 15). Dates: 

Period of flight e.iv - b.vi; oldest record from 1902. 

103. Car celia rasa (Macquart): fauna spec, 
nov. 

Localities: 27 records from 15 localities (fig. 16). Dates: 

Period of flight e.v - e.vii, records of reared specimens in¬ 

dicate two generations yearly; oldest record from 19th 

century. Hosts: Dasychira pudibunda (Linnaeus) (5x), 

Orgyia gonostigma (Scopoli) (3x) and Euproctis similis 

(Fuessly) (lx) (coll. ZMA). 

104. Carcelia rasella Baranov: fauna spec, 
nov. 

Localities: ZH.: Den Haag, 1 9, .v.1902; 1 <S, 31.v; 

1 ó\ .V., leg. De Meijere; ?: Vangede (unknown locality), 

1 S, .vi. 1912; “Nederland”, 1 9, leg. De Meijere (coll. 

ZMA). 

105. Carcelia tibialis (Robineau-Des voidy): 
De Meijere (1939) (syn.) 

106. Catagonia ab err ans (Rondani): fauna 
spec. nov. 

Localities: Li.: Wijlre, 1 9, 28.vii.1994, leg. JTS (coll. 

JTS); Bernden, 1 9', 21-29.vi.1993, leg Lefeber, ex ma- 
laisetrap (coll. ZMA). 

107. Cyzenis albicans (Fallén): De Meijere 
(1939) 

Notes: In De Meijere (1939) also incorrectly 

published as Bavaria jucunda Mg. The speci¬ 

men published as Cyzenis albicans is a male 

(in coll. ZMA) (though published as female) 

which has been correctly identified by Stein, 

whereas the specimen published as Bavaria 

jucunda is a female (also in coll. ZMA) which 

has been identified, incorrectly, by De Meijere 

himself. Apparently De Meijere did not reali¬ 

ze that his Bavaria jucunda and Stein’s 

Cyzenis albicans belonged to the same spe¬ 

cies. 

108. Cyzenis jucunda (Meigen): fauna 
spec. nov. 

Localities: 40 records from 5 localities (fig. 17). Dates: 

Period of flight b.iv - b.vi; oldest record from 1977. 

Notes: Incorrectly published as Dutch in De 

Meijere (1939): specimen belongs to albicans, 

see above. 

109. Drino galii (Brauer & Bergenstamm): 
fauna spec. nov. 

Localities: Ge.: Wezep, 2 9, reared 26.vi.1952 ex Hyles 

gallii (Rottemburg), leg. Van der Meulen (coll. ZMA). 

110. Drino gilva (Hartig): Herting (1984) 

Localities: Ge.: Putten, 1 9, reared .vii.1905 ex Diprioni- 

dae; 1 S, reared 5.viii.l905 ex same host, leg. Oudemans 

(coll. ZMA); Deelen, 1 S, reared .vii.1874 ex Diprioni- 

dae, leg. Ritsema (coll. NNM); Hoge Veluwe, 1 9, reared 

.viii.1970 ex Diprion pini, leg. I.T.B.O.N.; NB.: Ospel, 

1 9, reared 30.x. 1970 ex Diprion pini, leg. I.T.B.O.N. 

(coll. PD); 1 9, reared 16.xi.1970 ex Diprion pini, leg. 

I.T.B.O.N. (coll. IBN); ?: “Nederland”, 2 9, reared (coll. 

ZMA). 

Notes: Not in De Meijere (1939), since consi¬ 

dered to be only a variety of Drino inconspi- 

cua. Published by De Meijere (1919) as varie¬ 

ty of Sturmia inconspicua Mg. with Sturmia 

ruficornis Macq. as synonym, probably incor¬ 

rectly (see below). Published as Ceromasia 

ruficornis Macq. by Van der Wulp & De 

Meijere (1898) (not seen), description in ma¬ 

nuscript by Van der Wulp fits female of Drino 

inconspicua. 

111. Drino inconspicua (Meigen): 
De Meijere (1939) 
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15. Car cell a puberula 16. Car ce lia rasa 17. Cyzenis jucunda 

Fig. 12-20. Distribution of Tachinidae in The Netherlands. Small dots: records before 1960 only; large dots: (also) re¬ 

cords since 1960. 
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112. Drino lota (Meigen): Verhaak (1972) 

Notes: Incorrectly published as Dutch by De 

Meijere (1939): all specimens found belong to 

Nile a hortulana (coll. ZMA, NNM). 

113. Elodia ambulatoria (Meigen): 
De Meijere (1939) (syn.) 

Notes: Incorrectly published as Dutch by Van 

der Wulp & De Meijere (1898): specimens be¬ 

long to Medina, the one seen to M. separata 

(coll. ZMA). 

114. Elodia morio (Fallén): fauna spec, 

nov. 

Localities: NB.: Brabantsche Biesbosch (on label only as 

“Br.B”), 1 3, l.vii.1970 (coll. ZMA). 

Notes: In De Meijere (1939) incorrectly pu¬ 

blished as Dutch as Elodia (Arrhinomyia) tra- 

gica Mg. (= E. morio). Not seen, but descrip¬ 

tion given by De Meijere (1928) does not fit 

Elodia morio, real identity remains unclear 

(possibly Leiophora innoxia (Meigen)). In the 

unpublished manuscript by Van der Wulp as 

Scopolia morio, 1 9, Breda (NB.) reared by 

Heylaerts ex Acleris hastiana (Linnaeus). Not 

seen, but description is quite convincing. 

115. Epicampocera succincta (Meigen): 
De Meijere (1939) 

116. Erycilia ferruginea (Meigen): 
Herrebout (1962) 

117. Erynnia ocypterata (Fallén): 

De Meijere (1939) (syn., not seen) 

New localities: Dr.: Borger, 1 9, 24.iv.1993, leg. BvA 

(coll. BvA); Ov.: Haaksbergen, Haaksbergerveen, 1 8, 

29.vii.1992 on Angelica sylvestris L., 3 more seen, leg. 

ThZ (coll. ThZ); Ge.: ‘t Harde, 1 9, 2.vi.l984; 2 9, 

8.viii.l984; 2 9, 26.vii.1985; 1 9, 14.V.1993, leg. BvA 

(coll. BvA); NH.: Hilversum, 1 8, 11 .vii. 1909, leg. De 

Meijere; Beverwijk, 1 8, reared 1907 ex Sparganothis 

pilleriana (Denis & Schiffermüller), leg. Schroevers (coll. 

ZMA); ZH.: Meyendel near Wassenaar, 1 9, 8.v. 1969, 

leg. Delfos (coll. NNM). 

from Beverwijk is not the same as the ones 

mentioned by De Meijere (1919): these belong 

to Pseudoperichaeta nigrolineata (coll. 

ZMA). 

118. Eumea linearicornis (Zetterstedt): 
De Meijere (1939) (syn.) 

119. Eumea mitis (Meigen): De Meijere 
(1939) 

120. Eurysthaea scutellaris (Robineau- 
Desvoidy): De Meijere (1939) 

121. Frontina laeta (Meigen): De Meijere 
(1939) 

122. Gaedia connexa (Meigen): De Meijere 
(1939) 

Notes: In ZMA only the remnants of the one 

Dutch specimen are present: only thorax and 

one wing are left. This is still sufficient to re¬ 

cognize it as Gaedia, but it is impossible to re¬ 

cognize the species. However, the same speci¬ 

men has been described by Van der Wulp his 

unpublished manuscript. From this descrip¬ 

tion it becomes clear that the Dutch specimen 

belongs to G. connexa. 

123. Gonia distinguenda Herting: fauna 
spec. nov. 

Localities: Ge.: Otterlo, 1 8, ll.v.1972, leg. BvA (coll. 

BvA); Bennekom, 1 9, 6.v.1948; Heumensoord (near 

Nijmegen), 1 8, .iv.1959; NH.: Hilversum, 1 9, 

29.V.1906, leg. De Meijere; Laren, 1 8, 15.iv.1943, leg. 

Piet; Huizen, 1 9, 20.iv.1950, leg. Theowald; ZH.: 

Rotterdam, 1 8, leg. Franssen (coll. ZMA); NB.: 

Drunense Duinen near Waalwijk, 1 8, 3.V.1994, leg. 

Peeters (coll. ThZ); Bergen op Zoom, 1 8, 1901; Li.: 

Epen, 1 9,8.vi.l949, leg. Br. Amoud (coll. ZMA). 

124. Gonia divisa Meigen: De Meijere 
(1939) 

125. Gonia ornata Meigen: De Meijere 
(1939) 

Notes: The reared specimen ex S. pilleriana 
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126. Gonia picea (Robineau-Desvoidy): 
De Meijere (1939) (syn.) 

127. Hebia flavipes Robineau-Desvoidy: 
Verhaak (1972) 

128. Huebneria af finis (Fallén): 
De Meijere (1939) 

129. Lydella grisescens Robineau- 
Desvoidy: De Meijere (1939) 

130. Lydella stabulans (Meigen): 
De Meijere (1939) 

131. Lydella thompsoni Herting: Zeegers 
(1992) 

Localities: 26 records from 13 localities (fig. 18). Dates: 

Period of flight m.v - e.viii, reared specimen suggest two 

generations yearly; oldest record from 1951. Hosts: 

Archanara geminipuncta (Haworth) (coll. ZMA); cater¬ 

pillar from stem Artimisia (coll. LEW) and reared ex stem 

of Rubus, leg. Van der Zanden (coll. ZMA). 

132. Masicera pavoniae (Robineau- 
Desvoidy): Zeegers (1992) 

Localities: 18 records from 5 localities (fig. 19). Dates: 

Period of flight b.vi - e.vii; oldest record from 1897. 

Hosts: Saturnia pavonia (Linnaeus) (4x) (coll. ZMA, 

NNM); Saturnia pyri (Denis & Schiffermüller) (2x). The 

specimens reared from Saturnia pyri are problably not fr¬ 

om Dutch origin, since this host occurs only adventitious¬ 

ly in The Netherlands (Lempke, 1976). 

133. Masicera silvatica (Fallén): 
De Meijere (1939) 

134. Masicera sphingivora (Robineau- 
Desvoidy): fauna spec. nov. 

Localities: NH.: Diemen, 2 3, 1 9, reared 20.viii. 1952 ex 

Deilephila elpenor (Linnaeus), leg. Piet; Insectarium of 

Artis Zoo, Amsterdam, 1 3, 1 9, reared 1915 ex 

Deilephila; ZH.: Rotterdam, 1 9, reared .iii., leg. Fransen 

(coll. ZMA); ?: also in Dutch collection of ZMA without 

locality, 1 3, reared 1915 ex Deilephila; 1 <3, reared 

28.vi.1924 ex Smerinthus ocellata (Linnaeus). 

135. Myxexoristops abietis Herting: fauna 
spec. nov. 

Localities: Dr.: Papenvoort, 1 9, 28.vii.1993, leg. BvA 

(coll. ThZ); 1 3, 17-19.viii.1996, leg. Witmond (coll. 

ZMA); Ge.: Tongeren, 1 3, 8.viii.l986, leg. BvA (coll. 

BvA); 1 3, 7-13.vii.1992. leg. BvA ex malaisetrap (coll. 

ZMA). 

136. Myxexoristops blondeli (Robineau- 
Desvoidy): fauna spec. nov. 

Localities: 15 records from 9 localities (fig. 20). Dates: 

Period of flight b.v - m.vii; oldest record from 1972. 

Notes: Incorrectly published as Dutch by 

Kabos (1974) as Exorista pexops B & B. (= M. 

blondeli): description fits Myxexoristops stoli- 

da and not M. blondeli. 

137. Myxexoristops bonsdorffi 

(Zetterstedt): De Meijere (1939) 

138. Myxexoristops hertingi Mesnil: fauna 
spec. nov. 

Localities: Ge.: ‘t Harde, 1 9, 24.vi.1982, leg. BvA (coll. 

BvA). 

139. Myxexoristops stolida (Stein): Zeegers 
(1996) 

Zenillia stulta Pand. nec Zett.: De Meijere (1919). 

Exorista pexops B & B. of Kabos (1974). 

Notes: Erroneously not in De Meijere (1939) 

due to confusion between Aetylia stulta Pand. 

nec Zett. = Myxexoristops stolida (Meigen) 

and Zenillia stulta Zett. = Phebellia stulta 

(Zetterstedt). 

140. Nemorilla floralis (Fallén): 
De Meijere (1939) 

141. Nemorilla maculosa (Meigen): 
Van der Wulp & De Meijere (1898) 

Notes: In De Meijere (1939) incorrectly only 

as synonym of Nemorilla floralis Fall. (coll. 

ZMA). 
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142. Nilea hortulana (Meigen): De Meijere 
(1939) 

Notes: In De Meijere (1939) also incorrect¬ 

ly published as Aetylia lota Mg. (see Drino 

lota). 

143. Ocytata pallipes (Fallén): De Meijere 
(1939) (syn.) 

144. Pales pavida (Meigen): De Meijere 
(1939) 

145. Pales processioneae (Ratzeburg): 
Zeegers (1997) 

= Pales opulenta Herting. 

146. Phebellia glauca (Meigen): 
De Meijere (1939) 

Notes: In De Meijere (1939) Aetylia stulta 

Zett. Pand. has incorrectly been given as syno¬ 

nym (see Phebellia stulta and Myxexoristops 

stolida). 

147. Phebellia glaucoides Herting: fauna 
spec. nov. 

Localities: Ge.: Terlet, 1 9 18.vi.1984, leg. BvA (coll. 

BvA). 

148. Phebellia glirina (Rondani): fauna 
spec. nov. 

Localities: ZH.: Nieuwkoop, ll.vii.1946, 1 <3, leg. 

Vervoort (coll. NNM). 

149. Phebellia nigripalpis (Robineau- 
Desvoidy): Herting (1984) 

Localities: Ge.: Heteren, 1 3, 17.ix. 1984, leg. BvA (coll. 

BvA); NB.: Udenhout, De Brand, 1 9, 19.vi.1990; 2 9, 

10.vii.1990, leg. KNNV Tilburg (coll. ThZ); Reusel, 

Reuselse Moeren, 1 9,4.vi.l994, leg. BvA (coll. BvA); 

Li.: Meinweg near Herkenbosch, 1 9, 20.vi.1994, leg. 

ThZ (coll. ThZ). 

Notes: In De Meijere (1939) incorrectly pu¬ 

blished as Dutch as Aetylia agnata Rond. (= 

Ph. nigripalpis): all records refer to Phryxe 

nemea (coll. ZMA, NNM). 

150. Phebellia pauciseta (Villeneuve): 
fauna spec. nov. 

Localities: Ov.: Ootmarsum, Springendal, 1 3, 1- 

10. vi. 1995, leg. BvA ex malaisetrap (coll. BvA). 

151. Phebellia stulta (Zetterstedt): fauna 
spec. nov. 

Localities: FI.: Oostelijk Flevoland, Biddinghuizen, Bre- 

merbergbos, 1 9,24.viii.1977, leg. BvA; Ge.: Nunspeet, 1 

3, 30.viii. 1977, leg. BvA; Hulshorst, 1 9, 31 .viii.1977, 

leg. BvA (coll. BvA); Hoog Soeren, 1 9, 8.ix.l973, leg. 

Bax; NH.: Bloemendaal, 1 9, 18.viii.1919, leg. De 

Meijere; Overveen, 1 9, .viii., leg. De Meijere (coll. ZMA). 

Notes: De Meijere (1939) incorrectly publish¬ 

ed Zenillia stulta Zett. Pand. as synonym of 

glauca: misquotation of Exorista stulta Pand. 

nec Zett. in De Meijere (1919) (= Myxexori¬ 

stops stolida (coll. ZMA)). 

152. Phebellia triseta (Pandellé): fauna 
spec. nov. 

Localities: Ov.: Oldenzaal, Tankenberg, 1 9,21 .vii. 1994, 

leg. ThZ (coll. ThZ); Ge: Elburg, Schouwenburg, 13,5- 

11. vi.1993, leg. BvA ex malaisetrap (coll. ZMA). 

153. Phebellia vicina (Wainwright): fauna 
spec. nov. 

Localities: FI.: Oostelijk Flevoland, Biddinghuizen, 

Bremerbergbos, 1 3, 15.viii.1977, leg. BvA (coll. BvA). 

154. Phebellia villica (Zetterstedt): fauna 
spec. nov. 

Localities: Dr.: Borger, 1 3, 15-20.vii.1996, leg. Wit¬ 

mond, ex malaise trap (coll. BvA); Ov.: Haaksbergen, 

Haaksbergerveen, 1 3, 4.vii. 1993, leg. ThZ (coll. ThZ); 

NH.: Hilversum, 1 9, .vi.1901, leg. De Meijere (coll. 

ZMA). 

155. Phryno vetula (Meigen): Zeegers 
(1992) 

Localities: 89 records from 29 localities (fig. 21). Dates: 

Period of flight b.iv - e.vi; oldest record from 1972. 
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156. Phryxe erythrostoma (Hartig): 
Herrebout (1962) 

157. Phryxe heraclei (Meigen): fauna spec, 
nov. 

Localities (only specimens with male genitalia examined 

and those reared from typical hosts have been mentioned): 

17 records from 10 localities (fig. 22). Dates: Period of 

flight b.vi - m.viii, possibly two generations yearly; oldest 

record from 19th century. Hosts: Philudoria potatoria 

(Linnaeus) (5x) (coll. ZMA, NNM); Malacosoma neu- 

stria (Linnaeus) (lx) (coll. ThZ). 

158. Phryxe magnicornis (Zetterstedt): 
fauna spec. nov. 

Localities (only specimens with male genitalia examined 

and those reared from typical hosts have been mentioned): 

Ge.: Tongeren, 1 3, 18.vii.1986; 1 3, 30.vi.1992; 1 3, 

14.vii.1994, leg. BvA (coll. BvA); Wageningen, 1 3, 

reared ix.1995 ex Evergestis extimalis (Scopoli) on 

Brassica rapa L., leg. M. Vos (coll. LEW); Li.: Sint 

Pietersberg, 1 3, reared 2.ix.l956 and 1 3, reared 

7.ix.l956 ex Zygaena filipendulae (Linnaeus), leg. Van 

der Meulen jr. (coll. ZMA). 

159. Phryxe nemea (Meigen): De Meijere 
(1939) 

Notes: In De Meijere (1939) also incorrectly 

published as Aetylia agnata Rond, (see 

Phebellia nigripalpis) and as Aetylia fimbriata 

Mg. (see Platymyia fimbriat a). 

160. Phryxe vulgaris (Fallén): De Meijere 
(1939) 

161. Platymyia fimbriata (Meigen): Kabos 
(1974) 

Notes: First correctly published as Dutch by 

Kabos (1974) from locality Middelburg (coll. 

ZMA). Incorrectly published as Dutch by De 

Meijere (1939): all records refer to Phryxe ne¬ 

mea. 

162. Pseudoperichaeta nigrolineata 
(Walker): De Meijere (1939) (syn.) 

Notes: In De Meijere (1939) published as 

Anoxycampta hirta Big. and also incorrect¬ 

ly as Staurochaeta vibrissata Rond. (coll. 

ZMA). 

163. Rhaphiochaeta breviseta (Zetterstedt): 
De Meijere (1939) (not seen, 
considered lost) 

New localities: Dr.: Papenvoort, 13,19,8.vi.l975; 1 3, 

7.viii.l975, leg. Timmer (coll. ZMA); Borger, 1 3, 

22.V.1993, leg. BvA (coll. BvA). 

164. Senometopia excisa (Fallén): fauna 
spec. nov. 

Localities (only specimens with genitalia studied have 

been mentioned): 

Ov.: Enschede, Witbreuk, 1 3, 13.vii. 1996, leg. ThZ 

(coll. ThZ). 

Notes: Incorrectly published as Dutch by Ver¬ 

haak (1972): specimen belongs to Carcelia 

bombylans (coll. MEC). The record of Carce¬ 

lia excisa Fall, in De Meijere (1939) remains 

unclear. The only specimen mentioned that I 

have seen (from Ossendrecht) belongs to 

Senometopia pollinosa. However, the record 

by De Meijere (1939) is based on the one by 

Van der Wulp & De Meijere (1898) and in his 

unpublished manuscript Van der Wulp descri¬ 

bed Carcelia excisa as golden yellow without 

any trace of discal setae. Therefore, the origi¬ 

nal record of C. excisa by Van der Wulp from 

Den Haag is likely to refer to either Senometo¬ 

pia excisa or S. lena. 

165. Senometopia lena (Richter): fauna 
spec. nov. 

Localities: ?: Beek (no other information to determine 

which Beek), 26.vii., leg. Van der Wulp (coll. ZMA). 

166. Senometopia pollinosa (Mesnil): 
De Meijere (1939) (syn.) 

= Carcelia rutilla B.B.: Klomp (1956, 1958), Van 

Doesburg (1956) and Herrebout (1962). 

167. Senometopia separata (Rondani): 
fauna spec. nov. 

Localities: Ge.: Putten, 1 3, 1 9, reared .v.1890; 3 9, 
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►CIN-SYMPOSIUM Herintroductie van Insecten 

> thema: het bepalen van de noodzaak en mo¬ 

gelijkheden van het uitzetten van insecten 

►datum/plaats: zaterdag 3 oktober 1998 te 

Utrecht 

►organisatie: Commissie voor Inventarisatie en 

Natuurbescherming - NEV 

►doelgroep: personen geïnteresseerd in het 

raakvlak van biodiversiteit, natuurbescherming, 

beleid en entomologie 

Evenals vorig jaar organiseert de CIN rond die¬ 

rendag een symposium in Utrecht. Deze keer 

gaat de inhoud over de her-introductie van in¬ 

secten. In het natuurbeleid van de overheid 

wordt getracht uitgestorven dieren weer in le¬ 

vensvatbare populaties in Nederland te krijgen. 

Het uitzetten van dieren zoals de bever, de ot¬ 

ter, de raaf en de zilveren maan behoort tot de 

mogelijkheden. De vraag die wij ons stellen is 

in hoeverre dit uitzetten van dieren voor de 

groep van de insecten een goede ingreep is. 

Mag dit wel plaatsvinden, kan het wel plaats¬ 

vinden en wat zijn de slaag- en faalfactoren als 

het uitgevoerd wordt. Op het symposium zui¬ 

len met enkele voordrachten de theoretische 

en praktische achtergronden van de her-intro¬ 

ductie bij insecten belicht worden. De deelne¬ 

mers aan het symposium zullen hierna in werk¬ 

groepen kunnen bepalen wat een juiste stel- 

lingname is voor de toekomst. 

Het programma ziet er als volgt uit (lezingen 

met werktitels): 

09:30 ontvangst met koffie/thee 

10:00 inleiding (A. Barendregt) 

10:15 theoretische benadering bij her-introduc¬ 

tie van insecten (R. Hengeveld) 

10:45 praktische benadering bij herintroductie 

van insecten (F. Bink) 

11:30 werkgroepen vanuit deelnemers aan de 

hand van vragen over theorie/praktijk 

12:30 lunchpauze 

13:30 her-introductie van twee vlindersoorten 

in de huidige praktijk (I. Wijnhoff) 

14:00 nieuw geïntroduceerde soorten bij be¬ 

strijding van plagen (A. Loomans) 

14:30 theepauze 

14:45 werkgroepen met vragen vanuit syste¬ 

matische groepen (diverse inleiders) 

15:30 einddiscussie 

16:00 slotwoord 

De dag wordt gehouden in het zalencentrum 

CSB, gelegen aan de Kromme Nieuwe Gracht 

39 in Utrecht. Het gebouw ligt in het centrum, 
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20 minuten wandelen vanaf het Centraal Sta¬ 

tion (Domtoren aanhouden, Kromme Nieuwe 

Gracht begint op de Pausdam achter de Dom¬ 

kerk). Parkeergelegenheid is moeilijk te vinden 

in dit gedeelte van de stad. De toegang tot het 

symposium is gratis; voor een lunch dient men 

zelf te zorgen (ook verkrijgbaar in het gebouw). 

Verdere inlichtingen kan men krijgen bij de se¬ 

cretaris van de CIN: Wouter van Steenis, An 

drosdreef 52, 3562 XB Utrecht. 

►Verkooplijst Dubbele Boeken NEV 

Uit de verkooplijsten 1 en 2 van dubbele boe¬ 

ken van de NEV die eerder verschenen zijn, is 

voor ƒ 8000.- verkocht. Voor dit bedrag zullen 

weer nieuwe boeken voor de bibliotheek ge¬ 

kocht worden. De restanten van beide lijsten 

zijn nu in één totaallijst opgenomen (hierin 

staan dus geen andere titels dan eerder in de 

verkooplijsten 1 en 2 gestaan hebben). Deze 

lijst bevat nog enkele honderden publicaties, 

en misschien wel iets dat U graag zou willen 

hebben. De prijzen bedragen ongeveer 50% 

van wat het antiquariaat rekent. 

De lijst ligt ter inzage in de leeszaal van de NEV 

bibliotheek. Als U een lijst per post wilt ontvan¬ 

gen, stuurt U dan een enveloppe met Uw eigen 

adres, gefrankeerd met ƒ 1,60, naar Bibliotheek 

NEV, t.a.v. J.P. Duffels, Plantage Middenlaan 

64, 1018 DH, Amsterdam. In deze enveloppe 

wordt U dan de lijst opgestuurd. Als U de lijst 

per e-mail wilt ontvangen, stuurt U dan een 

berichtje aan: duffels@bio.uva.nl. -J.P. Duffels- 

►Overlijdensbericht 

Op 18 juni overleed J.G. (Jaap) de Rond op 68- 

jarige leeftijd. Hij was lid van de NEV (sinds 

1987) en van de Sectie "Diptera". Hij had be¬ 

langstelling voor allerlei groepen Diptera, de 

laatste jaren vooral voor Dolichopidae en Calyp- 

trate vliegen. Hij verzamelde en determineerde 

veel materiaal uit de omgeving van Lelystad en 

Bussum. Zijn collectie is naar het Zoölogisch 

Museum in Amsterdam gegaan. 

-PK met dank aan Paul Beuk- 

►CONTACTPERSONEN EN ACTIVITEITEN van 

afdelingen en secties 

► EVERTS, B. Drost, Lingedijk 35, 4014 MP Wa- 

denoijen 0344-661440. 4-6 sept.: weekend- 

excursie naar de Meinweg; 21 nov.: work¬ 

shop. 

► MIERENWERKGROEP, G.R. van Hengel, Julia- 

nalaan 197, 3722 Bslthoven, 030-2287134. 

►SNELLEN, R.T.A. Schouten, J. Wolkerslaan 

28, 2343 BK Oegstgeest, 071-5173015. 
►TER HAAR, F. Post, Henriette Ronnerstraat 

23, 5038 KH, Tilburg. 

► DIPTERA, Th. Zeegers, Weegschaalstraat 207, 

7521 CH Enschede 053-4335284. 

► NOORD, H.A. Bijl Wimerts 69, 9204 GS 

Drachten, 0512-520986. 27 sept.: "Kistjes- 

rniddag" te Groningen; 22 nov.: Heit:t-bij¬ 

een ko met te Groningen; 31 ian. 1999: Win- 

terbijeenkomst te Leeuwarden; 21 mrt 

1999: Voorjaarsbijeenkomst te Leeuwarden. 

►OOST, W.A. Hol, Wim Sonneveldstraat 40, 

7558 LW Hengelo (O.) 074-2774492 Wil¬ 

lem.hol@wxs.nl. 

►ZUID, Dré Teunissen, Strausslaan 6, 5251 HG 

Vlijmen 073-5114657. 7 nov.; Bijeenkomst 

in Maastricht. 

► NOORD-HOLLAND/UTRECHT, B. Brugge, PI. 

Middenlaan 64, 1018 DH Amsterdam 020- 

5256258. 

►ZUID-HOLL4ND, Hans Huijbregts, J. Lien- 

plantsoen 60, 2264 MC Leidschendam 070- 

3204356 hhuijbre@inter.nl.net. 27 o kt. 9 

dec.. 12 ian.. 10 maart: bijeenkomsten. 

Coördinatoren van secties en afdelingen wor¬ 

den dringend verzocht om de data van activitei¬ 

ten tijdig door te geven aan de secretaris. Tijdig 

is minstens twee maanden van tevoren: anders 

is het niet altijd mogelijk om aankondigingen 

op tijd in Verenigingsnieuws te vermelden. 

►INTERNET EN INSECTEN: Hymenoptera 

Vanuit de Sectie Hymenoptera: een keuze van 

Hymenoptera-sites (eerder gepubliceerd in 

Bzzz), die ook interessant kunnen zijn voor an¬ 

dere NEV-leden. 
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►Algemeen 
>http://www.ex.ac.uk/~gjlramel/hymenop.html > Hier is 

een uitstekende introductie voor de systema¬ 

tiek en biologie van alle groepen Hymenoptera 

te vinden. Er zijn vele verwijzingen naar andere 

pagina's en sites opgenomen, zoals Sawflies, 

Parasitica, the Cynipoid Home Page, Solitary 

Wasps en Solitary Bees. De meeste sites zijn 

voorzien van boekbesprekingen en plaatjes, 
o http://research.amnh.org/entomology/social_insects/ 

training/aculdiag.html > Bevat de "phylogenetic di¬ 

agnoses of Aculeata" door J.M. Carpenter. Een 

aardige pagina om eens te bekijken, vooral om 

onderscheidende kenmerken voor families te 

leren kennen. 

L http://iris.biosci.ohio-state.edu/ish/ t> Via The Interna¬ 

tional Society of Hymenopterists word je volle¬ 

dig in de Hymenoptera-wereld ingeleid. De or¬ 

ganisatie geeft het welbekende "Journal of Hy¬ 

menoptera Research" uit. Je kunt je via internet 

aanmelden als gewoon lid (US$ 35,00 per jaar): 

http ://iris. biosci. ohio-state. edq/ish/socbi Vmembership.html 

^http://entmuseum9.ucr.edu/ent010/Lec_18.html t> Voor 

wie geïnteresseerd is in "entomological lectu¬ 

res". Dit voorbeeld leidt naar Hymenoptera and 

the Evolution of Eusociality. NB: fig. 134 en 

135 zijn omgewisseld (en misschien nog meer). 

^http://www.philately.conVzoology/hymenoptera.htm > Ver¬ 

meldingen van Hymenoptera op postzegels, 

maar geen plaatjes. 

L’ http://www.calacaderny.org'/research/entomology/sphecidae/ 

Hier zijn duizenden literatuurreferenties op het 

gebied van solitaire wespen (Aculeata) te vin¬ 

den, gecompileerd door W.J. Pulawski. Ze zijn 

alfabetisch op auteursnaam te activeren bij A- 

publicaties, B-publicaties, etc. Bij het maken 

van literatuurlijsten kun je veel tijd besparen 

door literatuurverwijzingen van deze site naar je 

eigen computer te kopiëren. Je hoeft ze dan 

niet meer allemaal zelf in te tikken. 

►Bijen 

ohttp://sunsite.unc.ediVpub/academic/agriculture/entomology/ 

beekeeping/sci.agriculture.beekeeping/ ^ De Beekeeping 

Home Page bevat veel internationale informatie 

en verwijzingen, hoewel niet erg overzichtelijk. 

ohttp://ourworld.compuserve.corrVhomepages/Beekeeping/ u 

Bevat "Beekeeper's Web Links": voor wie wil 

weten wat er internationaal gebeurt op het ge¬ 

bied van bijenteelt, bijeninstituten en onder¬ 

zoek, bestuiving, honing- en bijenwasproduc¬ 

tie, honingreceptuur, apitherapie en "whole bo¬ 

dy medicines", tuinieren met bijen, cursussen 

en "kid's stuff", nieuwsgroepen en mailing lists. 

Op deze website wordt een interactieve we¬ 

reldkaart gepresenteerd. Je kunt drukken op 

een land of streek en je krijgt dan meteen de 

verwijzingen met de activiteiten die daar op bij- 

engebied plaatsvinden. Via verwijzingen kun je 

ook belanden op sites over wilde bijen met al¬ 

lerlei informatie op het gebied van het houden 

van solitaire bijen, inclusief het bevorderen van 

nesthulp en outdoor kweekmethoden. 

t http://www.xs4all.nl/~jtemp/index3.html t- Dit is een 

Nederlandse website met veel informatie over 

honingbijen en een beetje over solitaire bijen 

en hommels. De site wordt verzorgd door Jan 

Tempelman en gaat niet alleen over bijen. Ook 

hier zijn veel verwijzingen naar andere sites te 

vinden, die. o.a. veel info geven over het hou¬ 

den van honingbijen en de constructie van bij¬ 

enkasten. Op Tempelmans site zijn trouwens 

nog wel wat slordigheden te ontdekken op het 

gebied van de biologie van solitaire bijen en 

spelling van wetenschappelijke namen, 

t http://main-kinzig.net/privat/MartinHallmen/ i- De Duit¬ 

ser Martin Hallmen heeft veel (al dan niet gepu¬ 

bliceerde) artikelen over de biologie van wilde 

bijen en sociale wespen op het net gezet. Som¬ 

mige stukken zijn echt de moeite waard. Ook is 

hij educatief met Aculeata in de weer (school- 

biologie en wilde bijen). 

►Houtbewoners 

Voor de liefhebbers van in hout nestelende 

Aculeata: 

http://www.xs4all.nl/~jtemp/sol_bees.html Toont 

de "solitair/ bee box" van de eerder genoemde 

Tempelman. 

http://www.wvu.edM/~agexteiVipnVinsects/pollinat/ i- De 

"Pollination and solitary bee Home Page" door 

Dr. S.W.T. Batra, Bee Research Laboratory, US 

Department of Agriculture, Beltsville, Maryland. 

http://www.ag. auburn.edu/aaes/information/highlights/ 

fall95/420306.html t> Over "Blue bees for blueber¬ 

ries. Native bee may provide new pollination 

help for blueberry producers". Door B. Samp¬ 

son, J. Cane & J. Neff. 
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►Diversen 

c'http://ekolserv.vo.slu.se/(en)/Docs/www/SubjecVBeekeeping/ 

099-149/index.html t> Een aantal items over 'Wild 

pollinator loss". 

t>http://carex.ekbot.umu.se/~dave/trig/ > De Trigona- 

l(y)idae Home Page geeft o.a. een overzicht van 

fylogenetische onderzoek naar deze merkwaar¬ 

dige, maar uiterst interessante groep. 

t-http://world. std.com/~mhuben/evaniidae.html > De 

home page van M. Huben geeft informatie over 

Evaniidae. Hij is één van de weinige specialis¬ 

ten in de Evaniidae en heeft wereldwijd veel 

collecties bekeken en identificatiemogelijkhe¬ 

den geanalyseerd. Hij geeft aan welke proble¬ 

men er dringend moeten worden opgelost, 

vooral op taxonomisch en zoogeografisch ge¬ 

bied. Ook over de gastheerrelaties en het zoek¬ 

gedrag is nog maar weinig bekend. 

t http://www.science.uwaterloo.cß/eartlVwatoiVtriass2.html > 

Hier wordt melding gemaakt van fossiele bijen¬ 

nesten van 220 miljoen jaar geleden (Trias), ter¬ 

wijl men voorheen dacht dat Hymenoptera uit 

het Jura stamden. Echte bijen zouden pas na 

het Krijt ontstaan zijn: ±55 miljoen jaar gele¬ 

den, na het uitsterven van de dinosauriërs en 

de opkomst van de zoogdieren. Het ziet er nu 

naar uit dat de Hymenoptera hun oorsprong 

reeds in het Perm hebben net als bijvoorbeeld 

de Mecoptera, Neuroptera en Coleoptera, zie 

http://wvwv.science.uwaterloo.cß/earth/qsi/beetle/intro.html. 

►Tijdschriften en nieuwsbrieven 

In de toekomst zullen steeds meer weten¬ 

schappelijke tijdschriften op internet verschij¬ 

nen. Voorloper is The Florida Entomologist, te 

lezen via http://www.fcla.ufl.edu/FlaEnt/. De opmaak 

en printkwaliteit van de stukken verschillen niet 

van overdrukken, mits je beschikt over het 

programma Acrobat Reader, dat te vinden is op 

http://www.adobe.nl/products/acrobat/download/readstep.html 

en over een goede printer. Dit tijdschrift publi¬ 

ceert primair, gerefereerd wetenschappelijk on¬ 

derzoek, vrij vaak over Hymenoptera, vooral op 

het gebied van toegepast en experimenteel on¬ 

derzoek. Het tijdschrift blijft voorlopig ook op 

traditioneel papier verschijnen; je hoeft dus 

niet meteen bang te zijn dat het zonder inter¬ 

netaansluiting niet meer is in te zien. 

Nieuwsbrieven zijn zeer geschikt om op een 

site te plaatsen. Handig en snel. Via e-mail kun 

je vaak direct op een bericht, mening of aan¬ 

kondiging reageren. De nieuwsbrief van de In¬ 

ternational Society of Hymenopterists wordt al 

enige tijd electronisch verstuurd. Hiervoor kun 

je je bij het secretariaat opgeven via e-mail of 

de ISH site http://1ris.biosci.ohio-state.edu/islVishhome.hfrnl. 

Speciaal voor de liefhebbers van parasitaire 

wespen is de nieuwsbrief Ichnews te vinden 

op http://iris.biosci.ohio-state.edu/newsletters/ichnews/. 

Per aflevering zijn editorial links, announce¬ 

ments, points of view, obituaries, reports, re¬ 

views, personal notes en miscellanea te active¬ 

ren. 

Helaas is Sphecos, het forum voor "aculeate 

wasp workers" voor onbepaalde tijd ter ziele. 

Inhoud van de laatste aflevering Sphecos 30, 

1996 op http://www.nmnh.si.edu/entomology/sphecos/. 

►Conclusies 

Wat ik erg handig vind, is dat je op het internet 

gemakkelijk informatie kan inwinnen over za¬ 

ken waar je niet zo in thuis bent, zonder dat je 

eerst een berg catalogi of zoological records in 

de bibliotheek hoeft door te ploeteren. Een an¬ 

der voordeel is, dat je vaak direct via e-mail met 

auteurs kan communiceren. Verder hoef je de 

opgezochte informatie niet direct te printen, 

maar kun je de informatie (eerst) opslaan op 

bijvoorbeeld de harde schijf van je computer. 

De meeste sites bestaan echter voornamelijk 

nog uit recht-toe recht-aan teksten, net zoals in 

een boek. Soms is er een illustratie bij (teke¬ 

ning, foto, tabel of grafiek), maar daar blijft het 

wel bij. Alleen de aanwezigheid van aanklikbare 

verwijzingen naar websites of home pages met 

andere adressen, geeft aan dat je toch wel in 

het informatietijdperk bent. Enerzijds is dit jam¬ 

mer, anderzijds is het geruststellend voor NEV- 

leden die (nog) niet "on-line" zijn. Wacht daar 

echter niet te lang mee! -Wijnand Heitmans- 
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reared ix. 1920, all reared ex Endromis versicolora 

(Linnaeus), leg. Oudemans (coll. ZMA); Hulshorst, 3 5, 

1 9, reared 15.iv. 1943; 1 9, reared 16.iv.l943; 2 5, 2 9, 

reared 1942, leg. J. Bremer (coll. NNM); Terlet, 1 9, 

28.vi. 1984, leg. BvA (coll. BvA); ?: “Nederland”, 1 9, 

reared, leg. De Meijere (coll. ZMA). 

168. Smidtia conspersa (Meigen): De 
Meijere (1939) (not seen) 

Notes: Specimen mentioned by Verhaak 

(1972) seen (coll. MEC). 

169. Sturmia bella (Meigen): Zeegers 
(1992) 

Localities: Li.: Sint Pietersberg, 1 9, 20.ix.1992, leg. 

BvA (coll. BvA); Heerlen, 1 5, reared 23.x.1953; 1 9, 

idem reared 25.x. 1953, leg. Br. Amoud; ?: “U.” (locality 

unclear, possibly Utrecht), 1 9, .vii.1911 (coll. ZMA); in 

Dutch collection of ZMA, locality unknown, 1 (5,1 9, 

reared ex Nymphalis polychloros (Linnaeus). 

Notes: Van der Wulp gives in his unpublished 

manuscript also the following record: Rotter¬ 

dam, 1 6, reared ex Aglais urticae (Linnaeus), 

leg. Fransen (not seen, but undoubtedly correct). 

170. Thelymorpha marmorata (Fabricius): 
De Meijere (1939) 

171. Thelymyia saltuum (Meigen): fauna 
spec. nov. 

Localities: NH.: De Muy on Texel, 1 specimen, 

25.vii.1938, leg. Kabos (coll. ZMA). This specimen is in 

bad condition, the abdomen is partly missing (and there¬ 

fore the gender remains undetermined). 

172. Tlephusa cincinna (Rondani): 
Zeegers (1992) 

Localities: Ge.: Lochern, 1 9, .viii.1900, leg. Oudemans; 

?: “Nederland”, 1 9, leg. De Meijere (coll. ZMA). 

173. Timavia amoena (Meigen): 
De Meijere (1939) 

174. Townsendiellomyia nidicola 

(Townsend): fauna spec. nov. 

Localities: Ge.: Wageningen, 1 3, reared 17.vi. 1968; 

1 3, reared 18.vi.1968 both ex Euproctis chrysorrhoea 

(Linnaeus) (coll. LEW); NH.: Amsterdam, 1 9, reared 

2.viii. 1930 ex Euproctis chrysorrhoea, leg. Van der 

Meulen, incorrectly published by De Meijere (1935) as 

Zenillia libatrix (coll. ZMA); Li.: Limburg, 1 3, reared 

.vii.1927 ex Euproctis chrysorrhoea (coll. LEW). 

175. Winthemia bohemani (Zetterstedt): 
De Meijere (1939) (syn.) 

176. Winthemia cruentata (Rondani): 
fauna spec. nov. 

Localities: Li.: Heerlen, 1 3, 27.V.1949, leg. Br. Arnoud 

(coll. ZMA). 

177. Winthemia erythrura (Meigen): 
Zeegers (1992) 

Localities: Ut.: De Vuursche, 1 9, .vii; NH.: Badhoeve- 

dorp, 1 3, 3.VÊ1974, leg. Bax; Li.: Mook, 1 9, 

23.vi. 1912, leg. De Meijere (coll. ZMA). (The identity of 

the females cannot be assured with certainty). 

178. Winthemia quadripustulata 

(Fabricius): De Meijere (1939) 

179. Winthemia speciosa (Egger): fauna 
spec. nov. 

Localities: Ge.: Hoog Soeren, 2 9, 8.ix.l973, leg. Bax 

(coll. ZMA). 

180. Winthemia variegata (Meigen): 
Zeegers (1992) 

Localities: Ge.: Vorden, Kranenburg, 1 3, 15.V.1985, leg. 

BvA; Ugchelen, 2 9, 6.vi.l983, leg. BvA (coll. BvA); 

Willink’s Weust near Winterswijk, 1 9, 12.vi.1993, leg. 

Hermes (coll. ThZ); Rheden, Stikke Trui, 1 9, 

13.vi.1995, leg. JTS (coll. JTS); Li.: Limbricht, 15,19, 

20.V.1972, leg. BvA; Cadier, 1 5, 18.V.1972, leg. BvA 

(coll. BvA). 

181. Zenillia dolosa (Meigen): fauna spec, 
nov. 

Localities ( 9 have only been mentioned if clearly asso¬ 

ciated with 5): Ov.: Hengelo, 2 5, 1 9, reared 23.vi. 1965 

(coll. LEW); Ge.: Apeldoorn, 1 525.vii; 1 9,29.vii., leg. 

Vos (coll. ZMA); Ut.: Amersfoort, 1 5, reared 

12.vii.1916 ex Malacosoma neustria; NH.: Hilversum, 

1 5, .V. 1901, leg. De Meijere (coll. ZMA); ?: “Neder¬ 

land”, 1 5 (coll. LEW). 
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21. Phryno vetula 22. Phryxe heraclei 23. Catharosia pygmaea 

24.Cylindromyia interrupta 25. Gymnosoma costatum 

27. Labigaster forcipata 28. Lophosia fasciata 29. Phasia barbifrons 

Fig. 21-29. Distribution of Tachinidae in The Netherlands. Small dots: records before 1960 only; large dots: (also) re¬ 

cords since 1960. 
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182« Zenüüa libatrix (Panzer): De Meljere 
(1939) 

Subfamily Pbasiinae 

183» Catharosîa albîsquama (Villeneuve): 
De Meljere (1939) (syn.) 

Notes: In Ms unpublished manuscript Van der 
Wulp already doubts whether his Catharosia 
really Is Catharosia pygmaea and he notes the 
difference in colouration of the calyptrae. 

184. Catharosia pygmaea (Fallen): fauna 
spec, nov. 

Localities: 16 records from 4 localities (fig. 23). Dates: 

Period of flight b.v - e.v & b.vii - bix & once m.x; oldest 

record from 1984. 

Notes: Incorrectly published as Dutch by De 
Meijere (1939): specimen belongs to Catharo¬ 
sia albisquama (coll. ZMA). 

185. Cinochira atra Zetterstedt: 
De Meijere (1939) 

186. Cistogaster globosa (Fabricius): 
De Meijere (1939) 

187. Clytiomyia continua (Panzer): 
De Meijere (1939) 

188. Cylindromyia brassicaria (Fabricius): 
De Meijere (1939) 

189. Cylindromyia brevicornis (Loew): 
fauna spec. nov. 

Localities: Ge.: Putten, 1 $, 30.viii.1922, leg. Oudemans 

(coll ZMA); Li.: Schinveld, 1 3, 5.VÜL1974, leg. BvA 

(coll. BvA). 

190. Cylindromyia intermedia (Meigen): 
fauna spec. nov. 

Localities: Li.: Cadier, 1 3, 14,viiL1968, leg. BvA (coll. 
ZMA). 

191. Cylindromyia interrupta (Meigen): 
fauna spec. nov. 

Localities: 54 records from 23 localities (fig. 24). Dates: 

Period of flight m.v - bix, possibly two generations year¬ 

ly; oldest record from 1944. 

192. Cylindromyia pusilla (Meigen): 
De Meijere (1939) 

193. Cylindromyia rufifrons (Loew): 
Van Aartsen (1983) 

194. Ectophasia crassipennis (Fabricius): 
fauna spec. nov. 

Localities: Go.: Rheden, Stikke Trui, 1 <3, 19.vii. 1996, 

leg. J. Smit sr. on Heracleum mantegazzianum Somm. & 

Lev. (coll. ITS); NB.: Boxtel, 1 3, 22.vii.1942, leg. 

Kabos (coll. ZMA). 

195. Gymnosoma clavatum (Rohdendorf): 
fauna spec. nov. 

Localities: Ge.: Empe, 1 3, 6.viii. (coll. ZMA); 

Groesbeek, 1 $, 30.vii.1948 (coll. LEW); NB.: Boxtel, 1 

3, 22.vii.1942, leg. Kabos; Li.: Venlo, 2 $, leg. Van der 

Brandt (coll. ZMA); Wrakelberg, 1 3, 16.vii.1992, leg. 

BvA; Maastricht, 1 3, 21.ix. 1994, leg. BvA (coll. BvA); 

Sint Pietersberg, 1 3, 28.viii.1994, leg. ITS (coll. ITS). 

196. Gymnosoma costatum (Panzer): fauna 
spec. nov. 

Localities: 20 records from 15 localities (fig. 25); 7 re¬ 

cords refer to the var. intermedium Loew. Dates: Period of 

flight m.v - mix, possibly two generations yearly; oldest 

record from 1884. 

Notes: The males of Gymnosoma costatum 
costatum and G. inornatum cannot be sépara- 
ted by me. Since several records of males are 
accompagnied by females of G. costatum, I 
have included the males in G. costatum. 

197, Gymnosoma dolycoridis Dupuis: 
fauna spec. nov. 

Localities: Li.: Sint Pietersberg, 1 3, 10.viii. 1992, leg. 

BvA (coll. BvA); Cadier, 1 3,28.viii.1994, leg. ThZ (coll. 

ThZ); Vijlen, 1 $, 21.viii. 1987, leg. BvA (coll. BvA). 
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198. Gymnosoma inornatum Zimin: fauna 
spec. noY. 

Localities: Li.: Gulpen, 1 9,28.vii.1907, leg. De Meijere 

(coll NNM). 

Notes: since the males cannot be separated 
from the typical Gymnosoma costatum (at 
least not by me), only records of females are 
presented. 

Gymnosoma intermedium” see G. costa¬ 
tum. 

199. Gymnosoma nitens Meigen: 
De Meijere (1939) 

200. Gymnosoma nudifrons Herting: fauna 
spec. nov. 

Localities: 66 records from 30 localities (fig. 26). Dates: 

Period of flight m.vi - m.ix; oldest record from 19th cen¬ 

tury. 

201. Gymnosoma rotundatum (Linnaeus): 
De Meijere (1939) 

202. Heliozeta pellucens (Fallén): 
De Meijere (1939) 

203. Hemyda obscuripennis (Meigen): 
fauna spec. nov. 

Localities: Li.: Sint Pietersberg, 1 9, 24.viii.1994, leg. 

BvA (coll. BvA). 

204. Hemyda vittata (Meigen): De Meijere 
(1939) 

205. Labigaster forcipata (Meigen): fauna 
spec. nov. 

Localities: 36 records from 2 localities (fig. 27). Dates: 

Period of flight b.v - e.viii; oldest record from 1984. 

206. Leucostoma simplex (Fallén): 
De Meijere (1939) 

207. Litophasia hyalipennis (Fallen): fauna 
spec. nov. 

Localities: Ge.: Wageningen, 1 <3', 28.vii.1948, leg. Van 
der Bunt (coll. PD). 

Notes: Incorrectly published as Dutch by Van 
der Wulp & De Meijere (1898) as Hyalomyia 

hyalinipennis Fall, (misspelling) (not seen): 
already corrected by De Meijere (1928) to 
Phasia pusilla. 

208. Lophosia fas data Meigen: Kabos 
(1974) 

Localities: 17 records from 9 localities (fig. 28). Dates: 

Period of flight b.vi - e.viii; oldest record from 1966. 

209. Phania curvicauda (Fallén): fauna 
spec. nov. 

Localities: Ge.: Montferland (just west of Zeddam), 1 9, 

3.VÜ.1977, leg. BvA (coll. BvA). 

Notes: In De Meijere (1939) incorrectly pu¬ 
blished as synonym of Weberia pseudofu- 

nesta: all specimens belong to Phania funesta. 

210. Phania funesta (Meigen): De Meijere 
(1939) (syn.) 

211. Phania incrassata Pandel lé; fauna 
spec. nov. 

Localities: Li.: Venlo, 1 8, 15.vi.1967, leg. BvA (coll. 

ZMA). 

212. Phasia aurulans Meigen: fauna spec, 
nov. 

Localities: Ge.: Radio Kootwijk, 1 9, 27.vii.1947, leg. 

van Possum (coll ZMA); Rheden, 1 8, 16.ix.1987, leg. 

A. Stoel; 1 8, 26.vi.1994, leg. ITS (coll. ITS); Li.: Venlo, 

1 8, 17.vii.1979, leg. BvA; Vijlen, 1 6% 20.viii.1987; 1 

8, 1 9,21.viii.1987, leg. BvA (coll. BvA). 

Notes: Incorrectly published as Dutch by Van 
der Wulp & De Meijere (1898): already cor¬ 
rected by De Meijere (1907) to Phasia obesa. 

213. Phasia barbifrons (Grischner): fauna 
spec. nov. 

Localities: 67 records from 31 localities (fig. 29). Dates: 
Period of flight m.v - m.ix, possibly two generations year¬ 
ly; oldest record from 1972. 
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214. Phasia hemiptera (Fabricius): Kabos 
(1974) 

215. Phasia obesa (Fabricius): De Meijere 
(1939) 

216. Phasia pusilla Meigen: De Meijere 
(1939) 

217. Subclytia rotundiventris (Fallen): 
fauna spec. nov. 

Localities: 19 records from 15 localities (fig. 30). Dates: 

Period of flight m.vi - b.ix; oldest record from 1964. 

218. Weberia digramma (Meigen): 
De Meijere (1939) 

Subfamily Tachininae 

219. Actia crassicornis (Meigen): 
De Meijere (1939) 

220. Actia infantula (Zetterstedt): fauna 
spec. nov. 

Localities: Li.: Cadier en Keer, Skiepersberg, 1 $, 27. 

viii.1994, leg. JTS (coll. JTS); Bernden, 1 $,26. 

vi-8.vii.1996, 2 $, 15-25.vii.1996, 1 $, 25-3l.vii. 1996, 

leg. Lefeber (coll. ZMA). 

Notes: Incorrectly published as Dutch by Van 
der Wulp & De Meijere (1898): already cor¬ 
rected by De Meijere (1928) to Peribaea fissi- 
cornis. 

221. Actia lamia (Meigen): De Meijere 
(1939) 

222. Actia nudibasis Stein: De Meijere 
(1939) 

223. Actia pilipennis (Fallén): De Meijere 
(1939) 

224. Anthomyiopsis nigrisquamata 
(Zetterstedt): fauna spec. nov. 

Localities: Ge.: Voorst, 1 specimen reared ex “Chrysome- 

la op wilgen (= on willows)”, leg. Wttewaal (coll. ZMA); 

Wageningen, 2 <3, reared 17.V.1990 ex Phyllodecta; 1 $, 

idem but emerged 21.v.1990 (coll. IBN); idem, 1 $, re¬ 

ared 7.vi.l990 ex Phyllodecta, leg. I.T.B.O.N. (coll. 

BvA). 

Notes: The old specimen from Voorst is in bad 
condition: only thorax and one wing are left. It 
had been put below the (probably original) la¬ 
bel “hirticornis Zett.” indicating that the arista 
had been shortly-plumose. 

225. Anthomyiopsis plagioderae Mesnil: 
De Meijere (1939) (syn.) 

Notes: Specimen, 1 $ from Voorst, is still 
present in coll. NNM. The host, Plagiodera 
armoraciae Laicharting according to Van der 
Wulp (1863), is not indicated on the label. 
N.B.: This is not the specimen from Voorst 
mentioned above. Curiously and confusingly 
enough, both Anthomyiopsis species have been 
reared by Wttewaal from willows at Voorst ! 

226. Aphria longilingua Rondani: 
De Meijere (1939) (syn.) 

227. Aphria longirostris (Meigen): fauna 
spec. nov. 

Localities: NH.: Hilversum, 2 $, .vi.1901, leg. De Meije¬ 

re (coll. ZMA). 

Notes: Incorrectly published as Dutch by De 
Meijere (1939): specimens mentioned belong 
to Aphria longilingua (see above). 

228. Appendicia truncata (Zetterstedt): 
Zeegers (1992) 

Localities: 92 records from 24 localities (fig. 31). Dates: 

Period of flight e.iv - e.vi, once b.iv; oldest record from 

1966. Host: Cerapteryx graminis (Linnaeus) (coll. LEW). 

229. Atylostoma tricolor (Mik): fauna spec, 
nov. 

Localities: NB.: Best, 1 $, 30.vii.1973; 2 3, 17.vii.1975; 

1 $, 23.viii.1975, leg. BvA (coll. BvA). 

230. Bithia spreta (Meigen): De Meijere 
(1939) 
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231» Ceranthia abdominalis Robineau - 
Desvoidy: Zeegers (1996) 

Localities: 21 records from 5 localities (fig. 32). Dates: 

Period of flight m.vii - mix, once b.vi; oldest record from 

1934. Host: Geometridae (coll. LEW). 

232. Ceranthia lichtwardtiana (Villeneuve): 
fauna spec. nov. 

Localities: Dr.: Papenvoort, 1 S, 24.vii.1993, leg. BvA; 

Ge.: ‘t Harde, 1 (3, 28.vii.1990, leg. BvA (coll. BvA). 

233. Ceranthia samarensis (Villeneuve): 
Zeegers (1996) 

Localities: NB.: Udenhout, De Brand, 1 3,2.v. 1990; 2 S, 
16.V.1990; 1 9, 29.V.1990; 1 9, 19.vi.1990; 1 9, 

10.vii.1990; 3 3, 31.vii.1990; 1 6, 7.viii.l990, leg. 

KNNV Tilburg (coll. ThZ). 

234. Ceromyia bicolor (Meîgen): De 
Meijere (1939) (not seen) 

New localities: 12 records from 6 localities (fig. 33). 

Dates: Period of flight m.v - m.vi; oldest record from 

1916. 

235. Ceromyia monstrosicornis (Stein): 
fauna spec. nov. 

Localities: NB.: Best, 1 9,30.iv.1983, leg. BvA (coll. BvA). 

Notes: This specimen is aberrant in the fact that 
the parafacialia are almost completely bare. 

236. Ceromyia silacea (Meigen): De 
Meijere (1939) 

237. Cleonice callida (Meigen): De Meijere 
(1946) 

238. Demoticus plebejus (Fallen): 
De Meijere (1939) 

239. Dexiosoma caninum (Fabricius): 
De Meijere (1939) 

240. Elfia cingulata (Robieeau-Desvoidy): 
fauna spec. nov. 

Localities: FL: Kuinre, Kuinderbos, 1 <3, 8.vi.l996, leg. 

BvA (coll. BvA); ZH.: Voorschoten, 1 9, 5.X.1993, leg. 
Beuk (coll. ThZ). 

241. Elfia minutissima (Zetterstedt): fauna 
spec. nov. 

Localities: Ge.: ‘t Harde, 1 9, 4.viii. 1984; 1 9, 6. 

viii.1984; 2 9, lO.viii. 1984; 1 9, 12.viii. 1984; 1 9, 
25.vii.1989; 1 9,28.vii.1990; 2 9, 31.V.1993, leg. BvA; 

Tongeren, 1 9,25.vii.1989; 1 9, lO.viii. 1989, leg, BvA; 

De Dellen, 1 9, 15.ix.l994, leg. BvA (coll. BvA). 

242. Eloceria delecta (Meigen): De Meijere 
(1939)(not seen) 

New localities: 69 records from 13 localities (fig. 34). 

Dates: Period of flight e.vi - e.viii; oldest record seen from 

1968. 

Notes: Specimen seen by De Meijere consid¬ 
ered lost by De Meijere (1928). 

243. Entomophaga nigrohalterata 
(Villeneuve): fauna spec. nov. 

Localities: NH.: Bentveld, Naaldenveld, 1 9, 13.v.1984, 

leg. HdJ (coll. HdJ). 

244. Ernestia laevigata (Meigen): Zeegers 
(1992) 

Localities: 27 records from 19 localities (fig. 35). Dates: 

Period of flight e.iv - b.vi; oldest record from 19th century. 

245. Ernestiapuparum (Fabricius): 
De Meijere (1939) 

246. Ernestia rudis (Fallen): De Meijere 
(1939) 

247. Ernestia vagans (Meigen): Van der 
Wulp & De Meijere (1898) (not seen.) 

New localities: Ov.: Ootmarsum, fjpringendal, 1 6% 22- 
27.V.1995, leg. BvA (coll. ThZ); Ge.: Elburg, Schouwen¬ 

burg, 1 9,12.V.1993, leg. BvA (coll BvA); Hoog Soeren, 

1 cl, 27.V.1973, leg. Bax (coll. ZMA); NB.: Nuenen, 1 9, 

22.vi.1971, leg. Verhaak (coll. MEC). 

Notes: Record by Van der Wulp & De Meijere 
(1898) not seen but probably correct. The des¬ 
cription by Van der Wulp in unpublished ma¬ 
nuscript is quite convincing. 
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30. Subclytia rotundiventris 

33. Ceromyia bicolor 

36. Loewiafoeda 

34. Elocerïa delecta 

oX 

J • 

m f 

_i 

32. Ceranthia abdominalis 

38. Siphona paludosa 

Fig. 30-38. Distribution of Tachinidae in The Netherlands, Small dots: records before 1960 only; large dots: (also) re¬ 

cords since 1960. 
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Not in De Meijere (1939), since incorrectly 

considered to be synonymous with Ernestia 

rudis (see De Meijere, 1916 ). 

248, Eurithia anthophîla (Robineau- 
Desvoidy): De Meijere (1939) (syn.) 

249. Eurithia caesia (Fallen): fauna spec, 
nov. 

Localities: Li.: Terziet, 1 9, 28.V.1987; 2 8, 29.V.1987, 

leg. BvA (coll. BvA); idem, 1 8, 29.V.1987, leg. BvA 

(coll. ThZ). 

Notes: Incorrectly published as Dutch by De 

Meijere (1939): specimens found (from 

Dinther) belong to Eurithia consobrina (coll. 

ZMA). Incorrectly published as Dutch by 

Verhaak (1972): specimen belongs to Eurithia 
anthophila (coll. MEC). Incorrectly published 

as Dutch by Kabos (1974): misidentifications 

of Eurithia anthophila (see above) or 

Appendicia truncata (coll. ZMA). 

250. Eurithia connivens (Zetterstedt): 
De Meijere (1939) 

251. Eurithia consobrina (Meigen): 
De Meijere (1939) 

252. Eurithia intermedia (Zetterstedt): 
De Meijere (1939) (syn.) 

253. Eurithia vivida (Zetterstedt): fauna 
spec. nov. 

Localities: NB.: Ginneken, 1 8, 2.vii., leg. Van der Wulp 

(coll. ZMA). Locality published by Van der Wulp & De 

Meijere (1898) as Breda, Mastbosch (specimen incorrect¬ 

ly recorded as Nemoraea rudis Fall.). 

Notes: Incorrectly published as Dutch by 

Kabos (1974): all specimens belong to E. 
consobrina. 

254. Fausta nemorum (Meigen): Zeegers 
(1992) 

Localities: Ge.: LaagSoeren, 1 8, 19.viii. 1898; 1 8, 1 2, 

22.viii.1898, leg. Oudemans; “Nederland”, 1 2, leg. De 
Meijere (coll. ZMA). 

255. Germaria angustata (Zetterstedt): De 
Meijere (1939) 

256. Germaria ruficeps (Fallen): 
De Meijere (1939) 

257. Goniocera schistacea Brauer & 
Bergenstamm: fauna spec. nov. 

Localities: Ge.: t Harde, 1 2, 6.V.1993, leg. BvA (coll. 

BvA); De Dellen, 1 9, 14.V.1994, leg. BvA (coll. ThZ). 

258. Goniocera versicolor (Fallen): fauna 
spec. nov. 

Localities: Ov.: Ootmarsum, Springendal, 1 8, 

18.V.1995, leg. BvA (coll. BvA); NH.: Amsterdam Zuid, 

1 9, 19.V.1941, leg. De Meijere (coll. ZMA). 

259. Graphogaster brunnescens 
Villeneuve: fauna spec. nov. 

Localities: Dr.: Borger, 1 8,4-7.viii.1996; Papenvoort, 1 

8, 7-1 l.viii. 1996; 1 9, 17-19.viii.1996, leg. Wit¬ 

mond (coll. BvA); Ge.: Nunspeet, 1 8, 1 9, 31.vii.1984, 

leg. Simon Thomas (coll. ZMA); idem, 1 8, 31.vii.1984 

(coll. ThZ); ‘t Harde 1 8, 14.vii.1985, leg. BvA (coll. 

BvA). 

260. Gymnochaeta viridis (Fallen): 
De Meijere (1939) 

261. Le skia aurea (Fallen): De Meijere 
(1939) 

262. Linnaemyia comta (Fallen): 
De Meijere (1939) 

263. Linnaemyia olsufjevi Zimin: Mosman 
(1974) 

264. Linnaemyiapicta (Meigen): 
De Meijere (1939) (syn.) 

265. Linnaemyia tessellans (Robineau- 
Desvoidy): De Meijere (1939) (syn.) 
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266. Linnaemyia vulpina (Fallén): De 
Meijere (1939) 

267. Loewia foeda (Meigen): De Meijere 
(1939)(not seen) 

New localities: 64 records from 18 localities (fig. 36). 

Dates: Period of flight b.vii - e.ix, once b.vi; oldest record 

from 1900. 

Notes: Probably incorrectly published as 
Dutch by De Meijere (1939) (not seen). In his 
unpublished manuscript Van der Wulp de¬ 
scribes the 6 as having the eyes naked, which 
does not fit Loewia foeda. 

268. Loewia phaeoptera (Meigen): fauna 
spec. nov. 

Localities: NH.: Loosdrecht, 1 9, .vi.1936, leg. Kabos; 

Hilversum, 1 9, .vii., leg. De Meijere (coll. ZMA). 

269. Loewia submetallica (Macquart): 
De Meijere (1939) (syn.) 

270. Lydina aenea (Meigen): De Meijere 
(1939) 

271. Lypha dubia (Fallén): De Meijere 
(1939) 

272. Lypha ruficauda (Zetterstedt): 
De Meijere (1939) 

273. Macquartia chalconota (Meigen): 
fauna spec. nov. 

Localities: Li.: Canne near Maastricht, 1 9, 7.viii. 1950, 

leg. Theowald (coll. LEW); Wijlre, 1 <3, 12.vii.1992 (coll. 

ITS); idem, 1 <3, 12.vii.1992, leg. JTS (coll. ThZ). 

274. Macquartia dispar (Fallén): 
De Meijere (1939) 

275. Macquartia grisea (Fallén): 
De Meijere (1939) 

276. Macquartia praefica (Meigen): fauna 
spec. nov. 

Localities: Li.: Cadier, 1 9, 15.vi. 1971, leg. BvA (coll. 

ZMA). 

277. Macquartiapubiceps (Zetterstedt): 
fauna spec. nov. 

Localities: Li.: Sint Pietersberg, 1 9, 14.x.1986, leg. BvA 

(coll. BvA); 1 9, 20.vi.1993, leg. Lefeber (coll. ThZ); 1 

(3, 21 .viii. 1993, leg. BvA; Bemelen, 1 «3, B.vii.1994, 

leg. BvA (coll. BvA). 

278. Macquartia tenebricosa (Meigen): 
De Meijere (1939) (syn.) 

279. Macquartia tessellum (Meigen): 
De Meijere (1939) (syn.) 

280. Macquartia viridana Robineau- 
Desvoidy: fauna spec. nov. 

Localities: ZH.: Hillegom, 1 3, .v.1867, leg. Kinker; Li.: 

Venlo, 1 9, leg. Van der Brandt (coll. ZMA). 

281. Macroprosopa atrata (Fallén): fauna 
spec. nov. 

Localities: Li.: Sint Pietersberg, 1 9, 17.vii.1984, leg. 

BvA (coll. BvA). 

Notes: Incorrectly published as Dutch by Van 
der Wulp & De Meijere (1898): already cor¬ 
rected by De Meijere (1907) to Zophomyia te- 

mula Scop. 

282. Mintho rufiventris (Fallén): De 
Meijere (1939) 

283. Nemoraea pellucida (Meigen): 
De Meijere (1939) 

284. Nowickia atripalpis (Robineau- 
Desvoidy): Zeegers (1992) 

Localities: Dr.: Surroundings of Assen, 1 3, 27.vi.1930, 

leg. De Meijere (coll. ZMA); Ge.: Apeldoorn, 2 3, 

27.vii.1911, leg. Koomneef (coll. LEW); Laag Soeren, 1 

3, 30.vi.1894, leg. Oudemans (coll. ZMA). 

Notes: Since the females of Nowickia atripal¬ 

pis and N. ferox cannot be separated satisfac¬ 
torily, only males of Nowickia atripalpis have 
been recorded. 
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285. Nowickia ferox (Panzer): De Meijere 
(1939) 

286. Pelatachina tibialis (Fallen): 
De Meijere (1939) 

287. Peleteria rubescens (Robineau- 
Desvoidy): De Meijere (1939) (syn.) 

288. Peleteria rufkornis (Macquart): 
De Meijere (1939) 

289. Peribaea fissicornis (Strobl): 
De Meijere (1939) 

290. Peribaea hertingi Andersen: fauna 
spec. nov. 

Localities: Ge.: Hoge Veluwe, 3 8, 1 $, reared .iii.1967 

ex Bupalus piniaria (Linnaeus) (coll. ThZ); 2 8, 2 2, 

idem, leg. LT.B.O.N. (coli LEW). 

Notes: not all material previously determined 

as Peribaea fissicornis could be reexamined. 

Considering the host records above, it seems 

likely that all so called P. fissicornis reared 

from Bupalus will prove to be P. hertingi. The 

males are not easily separated (the characters 

given by Andersen (1996) are subject to quite 

some variation), but the difference between 

the females is clearcut. 

291. Peribaea longimstris Andersen: fauna 
spec. nov. 

Localities: Ge.: Tongeren, 1 8, 11 .vi. 1996, leg. BvA 

(coll. BvA). 

292. Peribaea tibialis (Robineau- 
Desvoidy): fauna spec. nov. 

Localities: 49 records from 9 localities (fig. 37). Dates: 

Period of flight m.v - e.vi & m.vii - m.x; oldest record 

from 1975. 

293. Phytomyptera nigrina (Meigen): 
De Meijere (1939) 

294. Pseudopachystylum gonioides 
(Zetterstedt): De Meijere (1939) 

295. Siphona boreata Mesnil: fauna spec, 
nov. 

Localities: Dr.: Borger, 1 2, l-5.vi.1993; Papenvoort, 1 

$, 4-7.vi.1993; 1 5', 28.viL2.viii. 1993; 1 <?, 1-5. 

viii.1993; 1 8, 14-17.viii.1996, leg. Witmond (coll. 

BvA); Ov.: Losser, !t Tens ink, 1 8,7.viii. 1996, leg. BvA; 

Ge.: Tongeren, 1 2, 9ix.l993, leg. BvA (coll. BvA). 

Siphona confusa Andersen nec Mesnil, see 
Siphona variata Andersen 

296. Siphona confusa Mesnil: fauna spec, 
nov. 

= Siphona mesnili Andersen 

Localities: Dr.: Borger, 1 2, l.v.1993, leg. BvA; Ge,: ’t 

Harde, 1 8, 25.iv.1993, leg. BvA (coll. BvA); NH.: 

Overveen, 1 8, 8.V.1975, leg. BvA; Ze.: Schelphoek, 

Schouwen, 1 8, 22.V.1996, leg. BvA (coll. ThZ). 

Notes: The genitalia of some males have been 

examined to confirm the identity. 

297. Siphona cristata (Fabricius): 
De Meijere (1939) 

298. Siphona flavifrons Staeger: fauna 
spec. nov. 

Localities: Li.: Sint Pietersberg, 2 8, 27.vii.1986; 1 8, 

5-viii. 1986, leg. BvA; Onderste Bos near Epen, 1 2, 

26.vii.1965, leg. Meuffels (coll. BvA). 

Notes: Incorrectly published as Dutch by Van 

der Wulp & De Meijere (1898): specimens 

seen belong to S. geniculata (coll. ZMA). 

299. Siphona geniculata auct. nec 
(DeGeer): De Meijere (1939) 

300. Siphona hokkaidensîs Mesnil: fauna 
spec. nov. 

= Siphona nigricans sensu Herting 
Localities: Dr.: Borger, 1 8, 1 L14.viii.1996, leg. Wit¬ 

mond (coll. ZMA). 

301. Siphona ingerae Andersen: fauna 
spec. nov. 

Localities: NH.: Overveen, 1 2,8.v.1974 (coll. ZMA); 1 

2, 3.vi.l974, leg. BvA (coll BvA); ZH.: Den Haag, 1 2, 

.v., leg. Van der Wulp (coll. NNM). 
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302. Siphona maculata Staeger: De 
Meijere (1939) 

303. Siphona paludosa Mesnil: fauna spec, 
nov. 

Localities: 23 records from 6 localities (fig. 38). Dates: 

Period of flight b.v - e.ix, two or three generation yearly; 

oldest record from 1895. 

304. Siphona pauciseta Rondani: fauna 
spec. nov. 

Localities: 42 records from 26 localities (fig. 39). Dates: 

Period of flight m.iv -b.ix, possibly two generations year¬ 

ly; oldest record from 1951. Host: Mythimna straminea 

(Treitschke) (coll. ZMA). 

305. Siphona setosa Mesnil: fauna spec, 
nov. 

Localities: Fr.: Fochtelo, 1 <3, 21 .viii. 1973; 1 <5, 7. 

viii.1974, leg. BvA; Schoonebeek, 2 $, 5.ix.l974, leg. 

BvA; Ge.: ‘t Harde, 1 Ô, 15.viii.1984; 1 6, 7.ix.l984; 1 

S, 28.viii.1989; 1 S, 6.viii. 1992, leg. BvA; Tongeren, 1 

â, 9.ix. 1993, leg. BvA (coll. BvA); NH.: Santpoort, 1 9, 

26.vii.1940, leg. Kabos (coll. ZMA). 

306. Siphona variata Andersen: fauna 
spec. nov. 

= Siphona confusa sensu Andersen (nec Mesnil) 

Localities: Ge.: ‘t Harde, 1 S, 17.viii. 1993; 1 S, 1 $, 

25.viii.1985, leg. BvA; NH.: Vogelenzang, 1 9, 

21.v. 1993, leg. BvA (coll. BvA); ZH.: Bierlap near 

Wassenaar, 1 9, 30.V.1966, leg. Delfos; Duinrel near 

Wassenaar, 1 â, 1 9,5.V.1967; 1 â, 22.V.1967; 19,4. 

viii. 1967, leg. Pronk (coll. NNM); Ze.: Haamstede, 1 <3, 

11.V.1994, leg. BvA (coll. BvA). 

Notes: Most Dutch specimen resemble f. con¬ 

fusa Andersen, but some are intermediate be¬ 
tween f. confusa and f. variata. 

307. Solieria fenestrata (Meigen): fauna 
spec. nov. 

Localities: 45 records from 5 localities (fig. 40). Dates: 

Period of flight m.v - m.vi & m.vii - e.viii, once e.ix; ol¬ 

dest record from 1973. 

Notes: In De Meijere (1939) incorrectly pu¬ 
blished as Myiobiafuscana R.D. with M. fene¬ 

strata Mg. as synonym: specimens belong to 

Solieria pacifica (coll. ZMA). 

308. Solieria inanis (Fallén): fauna spec. nov. 

Localities: Li.: Cadier, 1 3, 19.vii.1961, leg. Kabos (coll. 

ZMA). 

Notes: In De Meijere (1939) incorrectly pu¬ 

blished as Myiobia inanis Fall.: specimens be¬ 

long to Solieria pacifica (coll. ZMA). 

309. Solieria pacifica (Meigen): De Meijere 
(1939) (syn.) 

Notes: In De Meijere (1939) incorrectly pu¬ 

blished as Myiobia inanis Fall, and as Myiobia 
fuscana R.D. 

310. Tachina fera (Linnaeus): De Meijere 
(1939) 

311. Tachina gros sa (Linnaeus): 
De Meijere (1939) 

312. Tachina lurida (Fabricius): Zeegers 
(1992) 

Localities: 21 records from 15 localities (fig. 41). Dates: 

Period of flight e.iv - b.vii; oldest record from 1947. 

Notes: Previous records by Dutch authors 

(Van der Wulp & De Meijere (1898), Kabos 

(1974) ) refer to Tachina ursina (coll. ZMA) 

(see also De Meijere, 1928). 

313. Tachina magnicornis (Zetterstedt): 
De Meijere (1939) 

Notes: In my opinion, Tachina nupta 
(Rondani) is at best only a variety of Tachina 
magnicornis. Therefore records of nupta-like 

specimens have been included in magnicornis. 

314. Tachina ursina (Meigen): De Meijere 
(1939) 

315. Triarthria setipennis (Fallén): 
De Meijere (1939) 
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39. Siphona pauciseta 40. Solieria fenestrata 41. Tachina lurida 

Fig. 39-41. Distribution of Tachinidae in The Netherlands. Small dots: records before 1960 only; large dots: (also) re¬ 

cords since 1960. 

316. Zophomyia temula (Scopoli): 
De Meijere (1939) 
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APPENDIX 1 

Species only known from localities which 
are doubtfully Dutch 

Ceromasia rubrifrons (Macquart) 

Notes: In Dutch collection of ZMA, without 

indication of locality, 1 specimen (heavily da¬ 

maged) reared ex Zygaena trifolii (Esper). 

This specimen might be truely of Dutch ori¬ 

gin. 

Exorista species near civilis (Rondani) 

Notes: 1 specimen labelled “Nederland” in 

coll. ZMA: species not west-palaearctic and 

therefore specimen cannot be of Dutch origin. 

Leucostoma meridianum (Fallén) 

Notes: 1 $, in coll. ZMA labelled “Neder¬ 

land” by De Meijere. Given the European dis¬ 

tribution of Leucostoma meridianum, the 

Dutch origin of this specimen seems more 

than doubtful. Therefore, Leucostoma meri- 

dianum is not considered Dutch (see also in¬ 

troduction). 
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APPENDIX 2 

Species deleted from the Dutch list of De 
Meijere (1939) and afterwards 

Dufouria nigrita (Fallen) 

Notes: Incorrectly published in De Meijere 

(1939) as Ptilops nigrita: specimens belong to 

Dufouria chalybeata (coll. ZMA). 

Leiophora innoxia (Meigen) 

Notes: Incorrectly published in De Meijere 

(1939) as Arrhinomyia innoxia: only speci¬ 

men found belongs to Medina separata (coll. 

ZMA). 

Neaera laticornis (Meigen) 

Neaera albicollis (Meigen) 

Notes: Neaera laticornis first published, pro¬ 

bably incorrectly, as Dutch as Thryptocera la¬ 

ticornis Meig. by Van der Wulp & Snellen van 

Vollenhoven (1856) and as Neaera laticornis 

Meig. by Van der Wulp & De Meijere (1898) 

(not seen). Neaera albicollis first published, 

probably incorrectly, as Dutch by De Meijere 

(1928) (not seen) with laticornis as synonym. 

However, De Meijere (1928) could not find 

the specimen and considered it lost. 

Erroneously published as both N. laticornis 

Mg. and V. albicollis Mg. by De Meijere 

(1939): there has never been more than one 

specimen (at least not published). Neaera lati¬ 

cornis is also absent in the manuscript by Van 

der Wulp (as already observed by De Meijere 

(1928) ), this makes the record by Van der 

Wulp & Snellen van Vollenhove (1856) even 

more improbable. 

Prosopaea nigricans (Egger) 

Notes: Already removed from the Dutch list 

by De Meijere (1946). 

Phorocera erecta (Coquillett) 

Notes: Published as Phorocera erecta Coq. by 

De Meijere (1939) (not seen). 

Specimen imported from Canada and therefo¬ 

re not originally Dutch (see De Meijere 

(1928)). 

Redtenbacheria insignis Egger 

Notes: Incorrectly published as Dutch by 

Kabos (1974) without additional information. 

The only specimen found (coll. NNM) is 

clearly from Swiss origin. 

Rondania cucullata Robineau-Desvoidy 

Notes: Incorrectly published as Dutch in De 

Meijere (1939), incorrectly with R. dimidiata 

as synonym: all specimens belong to Ronda¬ 
nia dispar (coll. ZMA, LEW). 

Trixa alpina (Meigen) 

Notes: Published as Dutch by Theowald 

(1953) (not seen), probably incorrectly (see 

Trixa caerulescens above). 
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APPENDIX 3 

Reference between the Tachinidae-checklist by De Meijere (1939) and this checklist. 

Species have only been mentioned when their names on both lists are not identical. 

Actia bicolor Mg. 234. 

Actia fissicornis Strobl 289. 

Actia silacea Mg. 236. 

Aetylia affinis Fall. 128. 

Aetylia agnata Rnd. 159. 

Aetylia bonsdorffi Zett. 137. 

Aetylia confinis Fall. 87. 

Aetylia fimbriata Mg. 159. 

Aetylia glauca Mg. 146. 

Aetylia hortulana Mg. 142. 

Aetylia libatrix Ranz. 182. 

Aetylia lota Mg. 142. 

Aetylia mitis Mg. 119. 

Aetylia westermanni Zett. 118. 

Alophora obesa F. 215. 

Alophora pusilla Mg. 216. 

Anachaetopsis ocypterina Zett. 65. 

Anoxycampta hirta Big. 162. 

Aphria longirostris Rnd. 226. 

Arrhinomyia innoxia Mg. 68. 

Atractochaeta angustata Zett. 255. 

Bavaria jucunda Mg. 107. 

Bigonichaeta setipennis Fall. 315. 

Blepharomyia amplicornis Zett. 5. 

Carcelia excisa Fall. 

Carcelia flavicans Macq. 166. 

Carcelia phalaenaria Rnd. 105. 

Catharosia pygmaea Falk 183. 

Ceromasia nig ripes Fall. 51. 

Ceromasia sordidisquama Zet 73. 

Ceromasia stabulans Mg. 130. 

Chaetogena assimilis Falk 80. 

Chaetogena vernalis R.D. 82. 

Clytiomyia pellucens Falk 202. 

Crocuta cristata F. 297. 

Crocuta geniculata de G. 299. 

Crocuta maculata Staeg. 302. 

Cuphocera ruficornis Macq. 288. 

Cystogaster globosa F. 186. 

Cystogaster nitens Mg. 199. 

Degeeria collaris Falk 66. 

Degeeria luctuosa Mg. 68. 

Dionaea digramma Mg. 218. 

Diplostichus janithrix Hart. 57. 

Ceromyia bicolor (Meigen) 

Peribaea fissicornis (Strobl) 

Ceromyia silacea (Meigen) 

Huebneria affinis (Fallén) 

Phryxe nemea (Meigen) 

Myxexoristops bonsdorffi (Zetterstedt) 

Aplomyia confinis (Fallén) 

Phryxe nemea (Meigen) 

Phebellia glauca (Meigen) 

Nilea hortulana (Meigen) 

Zenillia libatrix (Panzer) 

Nilea hortulana (Meigen) 

Eumea mitis (Meigen) 

Eumea linearicornis (Zetterstedt) 

Phasia obesa (Fabricius) 

Phasia pusilla Meigen 

Ligeria angusticornis (Loew) 

Pseudoperichaeta nigrolineata (Walker) 

Aphria longilingua Rondani 

Medina separata (Meigen) 

Germaria angustata (Zetterstedt) 

Cyzenis albicans (Fallén) 

Triarthria setipennis (Fallén) 

Blepharomyia angustifrons Herting 

Undetermined species of Senometopia 

Senometopia pollinosa (Mesnil) 

Carcelia tibialis (Robineau-Desvoidy) 

Catharosia albisquama (Villeneuve) 

Blondelia nigripes (Fallén) 

Oswaldia muscaria (Fallén) 

Lydella stabulans (Meigen) 

Phorocera assimilis (Fallén) 

Phorocera obscura (Fallén) 

Heliozeta pellucens (Fallén) 

Siphona cristata (Fabricius) 

Siphona geniculata auct. nec (DeGeer) 

Siphona maculata Staeger 

Peleteria ruficornis (Macquart) 

Cistogaster globosa (Fabricius) 

Gymnosoma nitens Meigen 

Medina collaris (Fallén) 

Medina separata (Meigen) 

Weberia digramma (Meigen) 

Diplostichus janitrix (Hartig) 
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Elodia cloacellae Kram. 113. 

Elodia tragic a Mg. 

Erynnia nitida R.D. 117. 

Estheria costata Mg. 21. 

Eversmannia ruficauda Zett. 272. 

Eurythea scutellaris R.D. 120. 

Eurythia caesia Fall. 251. 

Fabriciella ferox Panz. 285. 

Gastrolepta pullula Zett. 225. 

Goedartia praecox Mg. 9. 

Gonia fasciata Mg. 126. 

Gymnopeza albipennis Zett. 24. 

Helocera delecta Mg. 242. 

Histochaeta marmorata F. 170. 

Larvaevora fera L. 310. 

Larvaevora grossa L. 311. 

Larvaevora magnicornis Zett. 313. 

Linnaemyia compta Fall. 262. 

Linnaemyia haemorrhoidalis Fall. 264. 

Linnaemyia pudica Rond. 265. 

Loewiafoeda Mg. 267. 

Loewia setibarba Egg. 269. 

Lydella nigripes Fall. 51. 

Macquartia nitida Zett. 278. 

Macquartia occlusa Rond. 279. 

Masicera sylvatica Fall. 133. 

Megalochaeta conspersa Mg. 168. 

Meriania puparum F. 245. 

Myiobia fuscana R.D. 309. 

Myiobia inanis Fall. 309. 

Myiocera carinifrons Fall. 13. 

Myiocera ferina Fall. 14. 

Neaera albicollis Mg. 

Neaera laticornis Mg. 

Neaeropsis incurva Zett. 78. 

Ocypterula pusilla Mg. 192. 

Peleteria nigricornis Mg. 287. 

Phania vittata Mg. 204. 

Phorocera agilis R.D. Stein 76. 

Phorocera erecta Coq. 

Plagia data Mg. 25. 

Platychira conjugata Zett. 252. 

Platychira connivens Mg. 250. 

Platychira consobrina Mg. 251. 

Platychira radicum L. 248. 

Prosopaea nigricans Egg. 

Pseudopachystylum goniaeoides Zett. 294. 

Ptilops chalybeata Mg. 16. 

Ptilops nigrita FaW. 16. 

Elodia ambulatoria (Meigen) 

Undetermined species (not Elodia morio) 
Erynnia ocypterata (Fallén) 

Estheria cristata (Meigen) 

Lypha ruficauda (Zetterstedt) 

Eurysthaea scutellaris (Robineau-Desvoidy) 

Eurithia consobrina (Meigen) 

Nowickiaferox (Panzer) 

Anthomyiopsis plagioderae Mesnil 

Campylochaeta praecox (Meigen) 

Gonia picea (Robineau-Desvoidy) 

Freraea gagatea Robineau-Desvoidy 

Eloceria delecta (Meigen) 

Thelymorpha marmorata (Fabricius) 

Tachinafera (Linnaeus) 

Tachina grossa (Linnaeus) 

Tachina magnicornis (Zetterstedt) 

Linnaemyia comta (Fallén) 

Linnaemyia picta (Meigen) 

Linnaemyia tessellans (Robineau-Desvoidy) 

Loewia foeda (Meigen) ? (not sure) 

Loewia submetallica (Macquart) 

Blondelia nigripes (Fallén) 

Macquartia tenebricosa (Meigen) 

Macquartia tessellum (Meigen) 

Masicera silvatica (Fallén) 

Smidtia conspersa (Meigen) 

Ernestia puparum (Fabricius) 

Solieria pacifica (Meigen) 

Solieria pacifica (Meigen) 

Dinera carinifrons (Fallén) 

Dinera ferina (Fallén) 

Not Dutch (App. 2) 

Not Dutch (App. 2) 

Picconia incurva (Zetterstedt) 

Cylindromyia pusilla (Meigen) 

Peleteria rubescens (Robineau-Desvoidy) 

Hemyda vittata (Meigen) 

Parasetigena silvestris (Robineau-Desvoidy) 

Not Dutch (App. 2) 

Hyleorus elatus (Meigen) 

Eurithia intermedia (Zetterstedt) 

Eurithia connivens (Zetterstedt) 

Eurithia consobrina (Meigen) 

Eurithia anthophila (Robineau-Desvoidy) 

Not Dutch (App. 2) 

Pseudopachystylum gonioides (Zetterstedt) 

Dufouria chalybeata (Meigen) 

Dufouria chalybeata (Meigen) 
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Rhacodineura antiqua Mg, 143, 

Rondania cucullata R.D. 35. 

Servillia ursina Mg. 314. 

Staurochaeta vibrissata Rond. 162. 

Stomatomyia acuminata Rnd. 53. 

Sturmia inconspicua Mg. 111. 

Sturmia scutellata R.D. 90. 

Syntomogaster exigua Mg. 26. 

Tricholyga sorbillans Wied, 59. 

Trichoparia blanda Fall. 44. 

Trichoparia decorata Zett. 47. 

Trichoparia séria Mg. 47. 

Trixa grisea Mg. 39. 

Viviania cinerea Fall. 86. 

Varia trépida Mg. 3. 

Wagneria carbonaria Panz. 27. 

Wagneria latifrons Zett. 31. 

Wagneria nigrans Mg. 27. 

Weberia pseudofunesta Vill. 210. 

Winthemia amoena Mg. 173. 

Winthemia xanthogastra Rnd. Stein. 175. 

Ocytata pallipes (Fallén) 

Rondania dispar (Dufour) 

Tachina ursina (Meigen) 

Pseudoperichaeta nigrolîneata (Walker) 

Chaetogena acuminata Rondani 

Drino inconspicua (Meigen) 

Blepharipa pratensis (Meigen) 

Microsoma exiguum (Meigen) 

Exorista grandis (Zetterstedt) 

Admontia Manda (Fallén) 

Admontia séria (Meigen) 

Admontia séria (Meigen) 

Trixa caerulescens Meigen 

Zaira cinerea (Fallén) 

Athrycia trépida Meigen 

Periscepsia carbonaria (Panzer) 

Ramonda latifrons (Zetterstedt) 

Periscepsia carbonaria (Panzer) 
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Zygaena viciae nieuw voor de Nederlandse fauna 

(Lepidoptera: Zygaenidae) 

Dick Groenendijk & Frans van Oosterhout 

GROENENDIJK, D. & F. VAN OOSTERHOUT, 1998. ZYGAENA VICIAE NEW FOR THE DUTCH FAUNA 

(LEPIDOPTERA: ZYGAENIDAE). - ENT. BEE, AMST. 58 (10): 201-204. 

Abstract: During 1995-1997 small, five-spotted Zygaena-butterflies were observed on a chalk hill near Wijlre, Limburg, 

in the most southeastern part of The Netherlands. These butterflies turned out to belong to Zygaena viciae, a new species 

for The Netherlands. Habitat, flight period and ecological characteristics of Z. viciae at the newly discovered Dutch lo¬ 

cation showed consistency with the known preferences of this bumet. Immigration from nearby Belgian or German po¬ 

pulations is the most likely explanation for this recent discovery, since Z. viciae is known as a species with a tendency 

for dispersal behaviour. 

Dick Groenendijk, Midrethstraat 23, 3641 CB Mijdrecht. 

Frans van Oosterhout, Prins Bernhardstraat 21, 6271 CG Gulpen. 

Inleiding 

In Nederland komen slechts twee soorten 

Zygaeninae (bloeddrupjes) voor (De Vos, 

1995). De bekendste en meest verspreid voor¬ 

komende is Zygaena fiUpendulae (Linnaeus), 

de sint jansvlinder. Daarnaast komt lokaal in 

het oosten en zuiden van Nederland, op voch¬ 

tige plaatsen, Zygaena trifolii (Esper), de vijf- 

stippige sint jans vlinder, voor (Lempke, 1961; 

Van Alebeek, 1998). Beide soorten vliegen al¬ 

leen op warme zonnige dagen en de vlinders 

bezoeken dan nectarrijke bloemen van kruid¬ 

achtige planten (Ebert, 1994). 

In 1995 werden op 6 juli door de tweede 

auteur twee Zygaena-vlinders waargenomen 

tussen Wijlre en Simpelveld in het zuiden van 

Limburg. De vlinders werden in copula aange¬ 

troffen, hangend op enkele meters hoogte in 

bomen aan de zuidrand van het terrein. Door 

het kleine formaat en de aanwezigheid van 

slechts vijf rode stippen werden ze gedetermi¬ 

neerd als Zygaena viciae (Denis & Schiffer¬ 

müller). Vooral door de relatief grote waame- 

mingsafstand kon echter geen zekerheid 

omtrent deze determinatie worden verkregen. 

Op 21 juli 1996 werden door de eerste auteur 

op dezelfde vindplaats opnieuw drie Zygaena- 

vlinders aangetroffen. Doordat ook deze vlin¬ 

ders slechts vijf rode stippen hadden, werd 

aanvankelijk aan Z. trifolii gedacht, maar het 

kleine formaat en de geringe vochtigheids¬ 

graad van het terrein sluiten Z trifolii uit. Ook 

in 1997 werden dergelijke Zygaena-vlinders 

aangetroffen. Door de tweede auteur werden 

op 3 juli drie individuen en op 10 juli zelfs ze¬ 

ven vlinders aangetroffen. Eén exemplaar 

werd verzameld en bevindt zich thans in de 

collectie van het Zoölogisch Museum in 

Amsterdam (fig. 1). Hierdoor werd duidelijk 

dat de waarnemingen op deze vliegplaats van 

kleine Zygaena-vlinders met vijf stippen in¬ 

derdaad Z. viciae betroffen. Dit is daarmee de 

eerste vindplaats van deze vlinder voor Neder¬ 

land. Zygaena viciae staat in de oudere litera¬ 

tuur ook wel bekend als Z. meliloti (Esper). 

Thans wordt meliloti echter beschouwd als 

een ondersoort van Z. viciae (Naumann et ah, 

1984), waartoe ook de in Nederland gevonden 

dieren behoren. Leraut (1997) beschouwt me¬ 

liloti echter als junior synoniem van viciae. 

Herkenning 

Zygaena~vlinders gelden in het algemeen 

als één van de meest lastig te determineren 

groepen binnen de macrolepidoptera. Taxono- 

mische onduidelijkheid binnen de Zygaena- 

groep en de grote diversiteit aan kleur- 

varianten bij de meeste Europese soorten zijn 
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Fig. 1. Zygaena viciae, lO.vii. 1997, omgeving Wijlre, 

Limburg (foto Rob de Vos & Simon van Mechelen). 

daar debet aan. In het algemeen geldt echter 

dat identificatie van Z viciae relatief eenvou¬ 

dig is. In Midden-Europa is verwarring eigen¬ 

lijk alleen mogelijk met andere Zygaena-\Ym- 

ders die vijf, normaliter niet met elkaar 

verbonden, rode voorvleugelvlekken hebben 

zoals Z trifolii en de niet uit Nederland beken¬ 

de Z. lonicerae (Scheven), die ten onrechte 

door Karsholt & Razowski (1996) als 

Nederlandse soort wordt aangeduid. Beide 

soorten zijn echter contrastrijker getekend dan 

Z viciae, met een donkerder zwarte beschub- 

bing van de voorvleugels. Bovendien zijn Z. 

trifolii en Z. lonicerae groter dan Z. viciae 

(Skinner, 1984; Koch, 1984) en heeft Z. viciae 

beduidend dunnere voelsprieten (Ebert, 1994) 

(fig. 1). Een ander belangrijk verschil met Z. 

trifolii en Z. lonicerae is de vorm van de mid¬ 

delste rode vlek aan de voorrand van de voor¬ 

vleugel. Deze vlek is bij Z. viciae klein en 

vaak lijnvormig. Bij Z. trifolii en Z. lonicerae 

is deze vlek normaliter groter en rond of ovaal 

van vorm. Op grond van deze kenmerken is 

een zekere determinatie tot Z. viciae dan ook 

mogelijk. Ook Z. viciae vertoont echter een 

zekere variabiliteit in vleugeltekening. Soms 

kunnen bijvoorbeeld exemplaren met zes rode 

voorvleugelstippen voorkomen (Ebert, 1994). 

Deze exemplaren kunnen dan eventueel met 

Z. filipendulae verwisseld worden. Zygaena 

filipendulae is echter eveneens groter dan Z. 

viciae en contrastrijker getekend. 

Ecologie 

In Midden-Europa worden de vliegplaatsen 

van Zygaena viciae voornamelijk gevormd 

door bloemrijke, droge graslanden, meestal op 

een kalkrijke ondergrond (Koch, 1984). Ook 

prefereert Z. viciae enige beschutting in de 

vorm van bosranden of struweelopslag. Op 

dergelijke vliegplaatsen wordt door de vlin¬ 

ders vooral nectar gehaald uit beemdkroon 

(.Knautia arvensis L.) en du if kruid (Scabiosa 

columbaria L.). 

De vliegtijd van Z. viciae begint in de eer¬ 

ste dagen van juni en kan tot half augustus du¬ 

ren. De hoogste aantallen vlinders verschijnen 

normaal gesproken rond de juni-juli wisseling, 

maar dit is sterk afhankelijk van bijvoorbeeld 

hoogteligging en jaarlijkse klimaatschomme¬ 

lingen. De belangrijkste voedselplant, waarop 

de voornamelijk groen gekleurde rupsen voor¬ 

komen, is vogelwikke (Vicia cracca L.). Ook 

op andere soorten wikke (Vicia sp.), rolklaver 

(Lotus sp.) en veldlathyrus (Lathyrus praten¬ 

sis L.) kan men rupsen aantreffen. Incidenteel 

worden nog andere vertegenwoordigers uit de 

familie van de vlinderbloemigen als waard- 

plant gekozen. Overwintering treedt op in het 

vierde of vijfde rupsenstadium. De karakteris¬ 

tieke Zygaena-cocon lijkt op die van Z. fili¬ 

pendulae en is vanaf eind mei te vinden. De 

vermelde ecologische gegevens zijn afkom¬ 

stig uit Ebert (1994). 

Verspreiding 

Geen andere Zygaena heeft een zo uitgestrekt 

areaal in Eurazië als Z. viciae. Het versprei¬ 

dingsgebied reikt vanaf het Iberisch schierei¬ 

land oostelijk tot aan het Baikalmeer (Ebert, 

1994; Naumann et al., 1984). De soort is in ge¬ 

heel Europa verspreid: in het noorden tot aan 

zuidelijk Fennoscandinavië en in het zuiden 

tot aan de Middellandse Zee. Zoals bij zoveel 

soorten met een Eurosiberische verspreiding 

ontbreekt Z. viciae in het steppegebied tussen 

de Kaspische Zee en het Balchasjmeer in 

Kazachstan. In Groot Brittannië wordt Z. vi¬ 

ciae alleen nog gevonden op een geïsoleerde 

Schotse locatie aan de kust (ondersoort argyl- 
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lensis (Tremewan)) en is de soort sinds 1927 

verdwenen uit Hampshire (Skinner, 1984). In 

het noorden van België is Z viciae gemeld van 

Sourbrodt in 1993, en vanaf 1986 ook van het 

Belgische deel van de Sint Pietersberg te 

Lanaye (fig. 2). In ieder geval zijn er van de 

Belgische Sint Pietersberg waarnemingen tot 

in 1996, maar de aantallen waargenomen vlin¬ 

ders zijn in recente jaren wat afgenomen (B 

Vanholder, schriftelijke mededeling). Verder 

is in België Z viciae bekend van de kalkstreek 

in het Maasbekken, noordelijk tot aan Bar 

vaux, en van de Belgische Gaume in het zuid¬ 

oosten (fig. 2). Hier bevinden zich diverse le¬ 

vensvatbare populaties van de soort (Hackray 

& Sarlet, 1985; B. Vanholder, schriftelijke 

mededeling). Deze vindplaatsen sluiten aan 

bij populaties van Z viciae in het noorden van 

Frankrijk. In dit deel van Frankrijk ligt het 

zwaartepunt van de verspreiding in de Voge¬ 

zen en de Lorraine (Drouet & Faillie, 1997). 

Ook uit Luxemburg en Duitsland is Z. viciae 

gemeld (Karsholt & Razowski, 1996; Ebert, 

1994). Het is echter niet duidelijk of de soort 

in het aan Limburg grenzende deel van Duits¬ 

land voorkomt. 

Zygaena viciae wordt aangetroffen vanaf 

zeeniveau tot een hoogte van 2500 meter. In 

Baden-Württemberg liggen de meeste vlieg- 

plaatsen tussen de 500 en 600 meter (Ebert, 

1994). 

Discussie 

Het biotoop op de Nederlandse vindplaats ver¬ 

toont grote overeenkomsten met de gemiddel¬ 

de biotoopeisen van Zygaena viciae. Ook de 

aanwezigheid van struweelopslag en bosran¬ 

den voor beschutting zijn hier aanwezig. Op 

10 juli 1997 werden meerdere vlinders gecon¬ 

centreerd waargenomen rond enkele dichte 

groeiplaatsen van vogel wikke. Hoewel op de 

vindplaats meerdere soorten vlinderbloemi¬ 

gen voorkomen, is het aannemelijk dat Z vi¬ 

ciae ook hier vogelwikke als waardplant pre¬ 

fereert. 

Alle Nederlandse waarnemingen van Z vi¬ 

ciae liggen tussen 3 en 21 juli. Bij de bijna we¬ 

kelijkse terrehi bezoeken door de tweede au¬ 

teur werd de soort nooit vroeger in het j aar ge¬ 

constateerd. Opvallend was dat in alle jaren Z 

viciae eerder verscheen dan de hier veel talrij¬ 

ker voorkomende Z filipendulae. De top van 

de vliegtijd van Z. filipendulae ligt gewoonlijk 

in augustus, terwijl Z viciae gewoonlijk eind 

juni-begin juli al in maximale dichtheden 

vliegt (Ebert, 1994). Deze gegevens komen 

overeen met de waarnemingen van Z. viciae 

gedurende 1995-1997 op de Nederlandse 

vindplaats. 

Zygaena viciae staat bekend als een soort 

die een bepaalde mate van dispersie- en zwerf- 

gedrag kan vertonen (Ebert, 1994). Door 

zwerfgedrag van vlinders uit de Eifel of 'Zuid 

België zou de vindplaats in Zuid-Limburg re¬ 

cent gekoloniseerd kunnen zijn. Ook de waar¬ 

nemingen vanaf 1986 van Z viciae op de 

Belgische Sint Pietersberg (Lanaye) zouden 

op deze manier verklaard kunnen worden. Of 

dergelijke populaties aan de rand van het ver¬ 

spreidingsgebied stand kunnen houden is ech¬ 

ter nog onzeker. De recente terugval in waar¬ 

nemingen te Lanaye en het feit dat Z viciae 

voorkomt op de Rode Lijst van vlinders van 

Baden-Württemberg als potentieel bedreigde 

soort met een op dit moment teruglopende 

populatie (Ebert, 1994), geeft aan dat er, on¬ 

danks de vestiging in Zuid-Limburg, een afne¬ 

mende trend in Noordwest-Europa is. Ook in 

de omgeving van Parijs wordt Z. viciae steeds 

Fig. 2. Vindplaatsen van Zygaena viciae in de zuidelijke 

Benelux. Geïsoleerde vindplaatsen in Nederland (Wijlre. 

grijze stip) en België (Sourbrodt en Lanaye: zwart vier¬ 

kant). Aaneengesloten populaties van Zygaena viciae in 

België, Noord-Frankrijk en Luxemburg zijn gearceerd 

weergegeven. 
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zeldzamer en komen steeds meer geïsoleerde 

populaties voor (Leraut, 1992). 

Gezien het feit dat de waarnemingen van Z 

viciae gedurende drie achtereenvolgende sei¬ 

zoenen gedaan zijn, ligt het voor de hand om 

aan te nemen dat het hier om een levensvatba¬ 

re, maar gezien de lage aantallen, kwetsbare 

populatie gaat. 

Dankwoord 
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Otiorhynchus (Tourneria) crataegi, found in 

The Netherlands (Coleoptera: Curculionidae) 

Eivind Palm 

PALM, E., 1998. OTIORHYNCHUS (TOURNERIA) CRATAEGI, FOUND IN THE NETHERLANDS (COLEOPTERA: 

CURCULIONIDAE). - ENT. BER., AMST. 58 (10): 205-206. 

Abstract. During a short visit to Cadzand Bad in the south-west of The Netherlands, Otiorhynchus crataegi was found in 

numbers by beating Ligustrum at night. The distribution in northern and north-western Europe is discussed. 

Byvej 16, 4591 Fpllenslev, Denmark. 

As a result of many years of search for weevils 

I have achieved the habit of looking for traces 

of these beetles everywhere. So, when I arri¬ 

ved on a camping site near Cadzand Bad at the 

Belgian border on the 16th of September 

1997,1 saw several privet (.Ligustrum vulgare 

L.), that were heavily eaten by some Otiorhyn¬ 

chus. Several interesting Otiorhynchus spe¬ 

cies are associated with privet (for instance O. 

lugdunensis Boheman, O. crataegi Germar, 

O. smreczynskii Cmoluch, O. dieckmanni Mag- 

nano, O. rotundus Siebold and even O. mastix 

Olivier), so I was eager to examine the hedge¬ 

row, when it became dark. Around 11 o’clock 

at night a friend of mine and myself went out 

for beating the bushes. This resulted in nume¬ 

rous Otiorhynchus, all belonging to O. cratae¬ 

gi (subgenus Tourneria), a species formerly 

not known from The Netherlands. 

As a matter of fact, the species is very little 

known at all from northern Europe, perhaps 

due to its strictly nocturnal activity. It was first 

found at Winzen, Luhe, in North-Germany in 

1983 by my friend Kai Burgarth (Burgarth, 

1989), who gave me a specimen and opened 

up my eyes to the species. The result was, 

when I found it near Copenhagen in Denmark, 

that I immediately recognized the species 

(Palm, 1990). It is also found in England 

in Thatcham and Old Winsor, Berkshire 

(D. G. H. Halstead), and now well established 

(Hodge & Jones, 1995). The discovery in 

Cadzand Bad is then the sixth locality in nort- 

hern/north-western Europe as there are two si¬ 

tes near Copenhagen. When the species first 

appeared in northem/north-western Europe, it 

was suggested that it was very casual, as the 

nearest known homeland was Austria (where I 

have also found it myself in Kärnten), but now 

it is known also from Oberbayern, Württem¬ 

berg and possibly also from the Bodensee, 

Fig. 1. Otiorhynchus crataegi. Drawing: Michael Hansen. 
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Baden (no specimens, only larval damage) in 

Germany, outside the original distribution in 

the Karpates, Romania, Italy, Bosnia and, mo¬ 

re recently, France (Palm, 1996). The pattern 

seems to indicate a species imported with 

plants to nurseries, but capable of surviving in 

a new environment, and spreading into nort¬ 

hern Europe. There are good reasons to look 

for the species also in other sites, as O. cratae- 

gi is no doubt more widespread than the few 

records indicate. 

The species is known to eat also Symphori- 

carpus, Cotoneaster and Syringa. The larvae 

live within the roots and the newly emerged 

imagines are found from late July. Adults can 

be found all around the year, but are more nu¬ 

merous in autumn. It is easily recognizable 

(see fig. 1). 
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Onder redactie van de secretaris 
P. Koomen, . naturalis, Postbus 9517, 2300 RA Leiden 

e-mail koomen@naturalis.nnm.nl oktober 1998 

CIN-symposium: 

Herfstvergadering: 

Entomologendag: 

Wintervergadering: 

Lentevergadering: 

LANDELIJKE 

AGENDA 

zaterdag 3 okt. 1998 

zaterdag 14 nov. 1998 

vrijdag 18 dec. 1998 

zaterdag 13 febr. 1999 

zaterdag 24 april 1999 

►MILLENNIUMAGENDA 

Op veler verzoek volgen hieronder, vooruitlo¬ 

pend op het vastlopen van de computer aan 

het eind van dit millennium, alvast de bereke¬ 

ningen voor data van de belangrijkste gebeurte¬ 

nissen in de toekomst, zodat een ieder daar bij 

zijn/haar planningen rekening mee kan houden. 

► Wintervergaderingen (2e zaterdag in februa¬ 

ri): 13-2-1999, 12-2-2000, 10-2-2001. 

► Lentevergaderingen (4e zaterdag in april): 

24-4-1999, 22-4-2000, 28-4-2001. 

► Zomervergaderingen (Ie of 2e weekend in 

juni): 5/12-6-1999, 3/10-6-2000, 2/9-6-2001. 

► Herfstvergaderingen (2e zaterdag in novem¬ 

ber: 14-11-1998, 13-11-1999, 11-11-2000, 

10-11-2001. 

► Entomologendag (2e of 3e vrijdag in decem¬ 

ber): 18-12-1998, 9/17-12-1999, 8/15-12- 

2000, 14/21-12-2001. -PK- 

►HERFSTVERGADERING bij Kop pert 

Voor de herfstvergaderingen wordt al enige ja- 

ren telkens een instituut gevraagd als gastheer 

op te treden en onze leden iets te vertellen 

over het onderzoek dat er plaats vindt. Dit jaar 

is de onderzoeksafdeling van Koppert Biologi¬ 

cal Systems B.V. in Berkel en Rodenrijs, be¬ 

kend van biologische bestrijding en bestuiving, 

bereid ons gastvrijheid te verlenen op zaterdag 

14 november: een unieke gelegenheid om na¬ 

der met dit entomologische bedrijf kennis te 

maken. 

Koppert is wereldberoemd geworden door de 

productie en verkoop van roofmijten tegen 

spint en sluipwespen tegen witte vlieg in kas¬ 

sen, maar doet inmiddels veel meer. Momen¬ 

teel bestaat het assortiment uit zo'n 40 soorten 

"natuurlijke vijanden" tegen plagen in diverse 

groenten- en siergewassen. Verder worden er 

hommels gekweekt voor de bestuiving van ge¬ 

wassen in de groente, fruit- en zaadteelt. Be¬ 

strijding van insecten met schimmels en aaltjes 

is in opkomst. 
Voordat een biologische bestrijder of bestuiver 

op de markt gebracht wordt, moet er uiteraard 

het nodige aan onderzoek gedaan worden, niet 

alleen aan de effectiviteit van het organisme 

als bestrijder, maar ook aan de manier waarop 

het verpakt en getransporteerd kan worden. 

Daartoe beschikt Koppert over een onderzoeks¬ 

centrum met ca. 25 medewerkers. Een aantal 

hiervan zal ons iets over hun werk vertellen. 

►Programma 

Het programma is nog niet in detail uitgewerkt, 

maar zal waarschijnlijk omvatten: 

Nederlandse Entolomogische Vereniging xlix 
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► inleiding over Koppert Biological Systems; 

► presentaties over het onderzoek dat Koppert 

doet; 
► de resultaten daarvan in de praktijk van de 

tuinder; 

► zelf bekijken van enkele organismen waar¬ 

mee Koppert werkt; 

► rondleiding door de expeditie, de hommel- 

kweek en het microlab, waar aaltjes en 

schimmels onderzocht worden. 

Het programma zal om 11:00 uur beginnen en 

doorlopen tot achter in de middag. In de omge¬ 

ving van Koppert is vrijwel niets te krijgen, 

maar gelukkig kan men bij Koppert zelf voor 

koffie, thee en lunches zorgen. Hiervoor wordt 

ƒ 10,- in rekening gebracht. Als u dit bedrag 

ruim van tevoren (vandaag nog!) stort op giro 

3913019 t.n.v. P. Koomen inz. NEV, Leiden, 

ontvangt u een gedetailleerd programma. 

►Bereikbaarheid 

Koppert is per trein te bereiken: het bedrijf ligt 

op 5 minuten lopen van station Berkel en Ro¬ 

denrijs. Hiervandaan loopt u naar het industrie¬ 

terrein Rodenrijs. Op de Industrieweg neemt u 

de eerste weg rechts. 

Met de auto volgt u vanuit Amsterdam de rich¬ 

ting Den Haag/Rotterdam (A13). U neemt de 

afslag Berkel en Rodenrijs/Rotterdam Airport. 

Bij de stoplichten gaat u links en u rijdt over de 

Doenkade langs het vliegveld. Bij de stoplich¬ 

ten gaat u rechtsaf en direct weer links. U volgt 

het bord 'Industrieterrein Rodenrijs'. Na onge¬ 

veer 1 km neemt u de eerste weg links (voor de 

Shell-benzinepomp) en gaat u direct rechtsaf 

het water over. Op dit terrein vindt u Koppert 

rechts op Veilingweg 17. 

Vanuit Wageningen volgt u de richting Utreeht- 

Gouda tot Rotterdam (A20). U neemt de afslag 

Rotterdam Centrum. Bij de stoplichten volgt u 

de borden Berkel en Rodenrijs naar rechts en 

daarna 'Industrieterrein Rodenrijs'. Net voor de 

derde stoplichten slaat u rechtsaf en na onge¬ 

veer 1 km neemt u de eerste weg links (voor de 

Shell-benzinepomp) en gaat u direct rechtsaf 

het water over. Op dit terrein vindt u Koppert 

rechts op Veilingweg 17. 

Komend vanuit de richting Breda of Gorkum 

over de Van Brienenoordbrug (Al6) volgt u 

Ring Rotterdam/Centrum en vervolgens Den 

Haag-Utrecht. Bij het Terbregseplein neemt u 

de A20 richting Den Haag/Hoek van Holland. U 

neemt de afslag Rotterdam Centrum en gaat 

bij de stoplichten rechtsaf richting Berkel en 

Rodenrijs en daarna 'Industrieterrein Rodenrijs'. 

Net voor de derde stoplichten slaat u rechtsaf 

en na ongeveer 1 km neemt u de eerste links 

(voor de Shell-benzinepomp) en gaat u direct 

rechtsaf het water over. Op dit terrein vindt u 

Koppert rechts op Veilingweg 17. 

Meer informatie over Koppert is te vinden op 

internet-site http://www.koppert.nl. Meer informa¬ 

tie over de herfstvergadering is te krijgen bij de 

secretaris. -PK- 

►OPROEP 

Wie heeft wel eens Ci onus thapsus in Neder¬ 

land gevangen? Het is gebleken dat de meeste 

in collecties aanwezige exemplaren van de 

snuitkever Cionus thapsus foutief zijn gedeter¬ 

mineerd. Daarom zou ik al het uit Nederland 

afkomstige materiaal van deze soort willen be¬ 

kijken en graag een afspraak willen maken met 

I Nederlandse Entolomogische Vereniging 
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degenen die exemplaren van deze snuitkever in 

hun collectie hebben. 

Theodoor Heijerman 

Tarthorst 597 
6708 HV Wageningen 

0317=422778 (thuis) 

0317-482793 (werk) 

►EIS-LEZINGENMIDDAG "Recente 

veranderingen in de inheemse fauna" 

De inheemse fauna blijft in beweging. Soorten 

bereiken ons land uit zuidelijker streken door 

het warmere weer of hervestigen zich door ge¬ 

slaagd natuurbeleid. Andere soorten verdwij¬ 

nen door habitataanpassing, klimaatseffecten 

en dergelijke. Om de recente ontwikkelingen 

op een rijtje te zetten organiseert het EIS een 

lezingenmiddag rond dit thema. De lezingen 

zullen verzorgt worden door: 

► Willem Ellis: negatieve effecten van global 

warming. 

► Gerard van der Velden: recente nieuwko¬ 

mers in het Nederlandse rivierenecosy¬ 

steem. 

► Berend Aukema: nieuwe en te verwachten 

plaaginsekten in ons land. 

Plaats: CSB, Kromme Nieuwe Gracht 39, U- 

trecht (kwartiertje lopen van Centraal Station, 

voorbij de Dom). 

Aanvang: 13.00 uur. 

Sluiting: 16.00. 

Meer informatie: Bureau EIS-Nederland, 

Postbus 9517, 2300 RA Leiden, 

e-mail: eis@naturalis.nnm.nl 

-Theo Zeegers- 

►CONTACTPERSONEN EN ACTIVITEITEN van 

afdelingen en secties 

►EVERTS, B. Drost, Lingedijk 35, 4014 MP Wa- 

denoijen 0344-661440. 21 nov.: workshop. 

► MIERENWERKGRGEP, G.R. van Hengel, Julia- 

nalaan 197, 3722 Bilthoven, 030-2287134. 

►SNELLEN, R.T.A. Schouten, J. Wolkerslaan 

28, 2343 BK Oegstgeest, 071-5173015. 31 

o kt.: najaarsbijeenkomst om 11.00 uur in 

het 'Verenigingsgebouw", Korten hoeve nse- 

weg 63, Lexmond, tel. 0347-351933. De bij¬ 

eenkomst bestaat uit een zeer kort huishou¬ 

delijk deel en interessante bijdragen over de 

microlepidoptera uit Nederland en ook wel 

verdere gebieden. De koffie is gratis. Wilt u 

wel uw lunchpakket meenemen? Te berei¬ 

ken met de volgende buslijnen: 

►vanaf Rotterdam-Zuidplein: 154; 

►vanaf Utrecht CS: 111, 153 en 154. 

►TER HAAR, F. Post, Henriette Ronnerstraat 

23, 5038 KH, Tilburg. 

► DIPTERA, Th. Zeegers, Weegschaalstraat 207, 

7521 CH Enschede 053-4335284. 

► NOORD, H.A. Bijl, Wimerts 69, 9204 GS 

Drachten, 0512-520986. 22 nov.: Herfst-bij- 

eenkomst te Groningen; 31 jan. 1999: Win- 

terbijeenkomst te Leeuwarden; 21 mit 

1999: Voorjaarsbijeenkomst te Leeuwarden. 

► OOST, W.A. Hol, Wim Sonneveldstraat 40, 

7558 LW Hengelo (O.) 074-2774492 Wil¬ 

lem.hol@wxs.nl. 

►ZUID, Dré Teunissen, Strausslaan 6, 5251 HG 

Vlijmen 073-5114657. 7 nov.: Bijeenkomst 

in Maastricht. 

► NOORD-HOLLAND/UTRECHT, B. Brugge, PI. 

Middenlaan 64, 1018 DH Amsterdam 020- 

5256258. 

►ZUID-HOLLAND, Hans Huijbregts, J. Lien- 

plantsoen 60, 2264 MC Leidschendam 070- 

3204356 hhuijbre@inter.nl.net. 27 o kt.. 9 

dec.. 12 ian.. 10 maart: bijeenkomsten. 

Coördinatoren van secties en afdelingen wor¬ 

den dringend verzocht om de data van activitei¬ 

ten tijdig door te geven aan de secretaris. Tijdig 

is minstens twee maanden van tevoren: anders 

is het niet altijd mogelijk om aan kon dig in gen 

op tijd in Verenigingsnieuws te vermelden. 

►LIBELLEN-RAPPORTEN 

Bij Natuurmonumenten zijn een aantal rappor¬ 

ten over iibelleninventarisaties te krijgen: 

► Libellen bij Natuurmonumenten; 

► Libellen in het Vechtplassengebied; 

► Libellen in De Wieden; 

Nederlandse Entolomogische Vereniging li 
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► Libeiienfauna van het Fochteloerveen; 

► Libellen van het Zwanenwater en Duin & 

Kruid berg; 
► De libellen van Botshol Naardermeer en 

Nieuwkoopse Plassen. 

Deze rapporten zijn voor ƒ 12,50 per titel te 

bestellen bij de afdeling O&B van 

Natuurmonumenten, tel. 035-6559750. 

►INTERNET EN INSECTEN 

Wie "de mug" eens van een andere dan de puur 

entomologische kant wil bekijken, kan terecht 

bij de antimuggen-site: 

http://www.ricardis.tudelft.nl/~holland/muggen/ 

met uiterst irritante geluiden van muggen, de 

mogelijkheid om een geplette mug aan te mel¬ 

den en in de galerij der groten opgenomen te 

worden, verwijzingen naar sites over bestrij¬ 

dingsmiddelen en schoonmaakmiddelen voor 

het verwijderen van vervelende vlekken. Lezers 

hebben de meest fantastische manieren ge¬ 

maild om muggen om zeep te helpen. Serieu¬ 

zer zijn verhalen over prooidetectie bij muggen. 

Ook een verwijzing naar muggen-UD Willem 

Takken ontbreekt niet. Verder wordt er een 

gratis T-shïrt uitgeloofd voor 100 dode muggen. 

Een beetje entomoloog draait daar natuurlijk 

zijn hand niet voor om. -PK-- 

lii Nederlandse Entolomogische Vereniging 



Cantharis paradoxa nieuw voor de Nederlandse fauna 

(Coleoptera: Cantharidae) 

R S. VAN WlELINK 

WIELINK, P.S. VAN, 1998. CANTHARIS PARADOXA NEW TO THE DUTCH FAUNA (COLEOPTERA: CAN¬ 

THARIDAE). - ENT. BERAMST. 58 (10): 207-211. 

Abstract Cantharis paradoxa is recorded for the first time from The Netherlands. It was collected together with many 

Cantharis obscura on a light-trap. A comparison between the two species is made and some details on ecology and dis¬ 

tribution are presented. 

Tobias Asserlaan 126, 5056 YD Berkel-Enschot. 

Inleiding 

Cantharis paradoxa werd in 1954 door Bicker 
onderscheiden van de algemene soort Can¬ 
tharis obscura Linnaeus. Hij meende echter 
met een eerder beschreven soort te maken te 
hebben en pas later gaf hij de naam C. para¬ 
doxa aan de nieuwe soort (Bicker, 1960). Kort 
daarna werd door Moscardini (1963) aan de¬ 
zelfde soort de naam C. cinctithorax toe¬ 
gekend. Niet alleen bestond er verwarring 
over de naam, er bestaat ook verschil van me¬ 
ning over het belang van verschillende uiterlij¬ 
ke kenmerken bij het onderscheid tussen deze 
twee species van het genus Cantharis. Beide 
soorten zijn relatief groot (ongeveer 1 cm) en 
lijken vrijwel eikaars evenbeeld bij oppervlak¬ 
kige beschouwing. Er zijn-echter evidente ver¬ 
schillen in de bouw van het mannelijk geni¬ 
taal. In tegenstelling tot Cantharis paradoxa, 
is C. obscura een algemeen voorkomende 
soort in heel Midden-Europa en ook in Neder¬ 
land. 

In mei 1997 werden ten westen van Tilburg 
twee exemplaren van Cantharis paradoxa ge¬ 
vonden. Bet eerste exemplaar werd verzameld 
met behulp van een lichtval samen met een 
aantal exemplaren van C. obscura, het tweede 
was een handvangst bij daglicht. Deze Can¬ 
tharis- soort was tot op heden niet bekend van 
Nederland. 

Vindplaatsen 

Cantharis paradoxa werd verzameld op twee 
locaties binnen het gebied De Kaaistoep, een 
voormalig weidegebied. Dit terrein behoort tot 
het waterbeschermingsgebied van de N.V. 
Tilburgsche VVaterlenling Maatschappij In 
De Kaaistoep zijn in 1994 beheersmaatregelen 
getroffen die moeten leiden tot de ontwikke¬ 
ling van een meer gevarieerd en natuurlijk 
landschap. Er zijn een tiental poelen en een 
aantal moerasgebieden gegraven, singels met 
inheemse bomen en struiken aangelegd en er 
wordt sinds 1994 een divers maaibeheer ge¬ 
voerd. Bet hele gebied is de laatste jaren aan¬ 
zienlijk verdroogd. 

Op korte afstand van beide vindplaatsen 
bevinden zich grote percelen naaldhout van 
overwegend grove den (Pinus silvestris L.) en 
singels met eiken, berken en ander inheems 
loofhout. De vangplaats in de westelijke 
Kaaistoep (Amersfoortcoördinaten 128-394, 
lichtval) wordt verder gekarakteriseerd door 
een groot open voedselarm en droog bloemrijk 
grasland met jacobskruiskruid (Senecio jaco- 
baea L.) en schapezuring (Rumex acetosella 
L.) als aspectbepalende soorten. In de oostelij¬ 
ke Kaaistoep, waar het tweede exemplaar 
werd verzameld op ruim één kilometer ten 
noordoosten van de eerste vangplaats (Amers¬ 
foortcoördinaten 129-395), is het grasland van 
hetzelfde type, maar hier bevinden zich ook 
grote stukken soortenarm vochtig grasland 
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met gestreepte witbol (Holcus lanatus L.), 

kweek (.Elymus repens (L.)) en engels raaigras 

(.Lolium per enne L.) als aspectbepalende soor¬ 

ten. In 1997 waren grote stukken van het ter¬ 

rein begroeid met akkerdistel (Cirsium arven- 

se (L.)). 

Vangsten en bijvangsten 

Het eerste exemplaar van Cantharis paradoxa 

werd op 17 mei 1997 met een lichtval verza¬ 

meld. Het licht (twee Philips-lampen type 

MLLN van 250 W) werd om 22.15 uur ontsto¬ 

ken en brandde tot 02.00 uur. Het was druk¬ 

kend weer en ongeveer 15 °C. Er werden op 

het witte laken ongeveer 100 Cantharis obscu- 

ra, ongeveer 50 C. decipiens Baudi, twee 

exemplaren van C. livida Linnaeus en één 

exemplaar van C. rustica Fallen waargeno¬ 

men, naast vele andere Coleoptera. Er werden 

acht exemplaren van C. obscura verzameld, 

twee vrouwtjes en zes mannetjes. Een van de 

mannetjes bleek na onderzoek van het genitaal 

tot C. paradoxa te behoren. 

Dezelfde lichtval was ook operatief op 2 

mei en op 6 juni. Op de eerste datum werden 

nauwelijks Coleoptera waargenomen (van de 

Cantharidae slechts één C. decipiens). Op de 

tweede datum was het drukkend en warm en er 

werden zeer veel Coleoptera waargenomen 

(vooral Heteroceridae en Helophorus-soorten) 

waaronder één exemplaar van elk van de vol¬ 

gende Cantharidae: C. livida, C. nigricans 

(Müller), C. obscura en C. ruf a Linnaeus. 

Het tweede exemplaar van C. paradoxa 

werd op 25 mei 1997 van een brandnetel 

{Urtica dioica L.) verzameld door de heer C. 

Buter, en aan de auteur ter beschikking ge¬ 

steld. 

Cantharis paradoxa en vergelijking met 
C. obscura 

Cantharis paradoxa behoort met C. obscura 

tot de Cantharis-soorten met zwarte dekschil¬ 

den met een enkelvoudige beharing. Het even¬ 

eens zwarte halsschild van beide soorten is bre¬ 

der dan lang met min of meer ronde zijkanten. 

Deze zijkanten zijn duidelijk afgetekend met 

een relatief brede, rode tot lichtgele band. De 

kop is zwart met gele wangen en mandibels. 

De twee soorten zijn ongeveer even groot, re¬ 

spectievelijk 8-15 en 8,5-13 mm (Dahlgren, 

1979). 

Het onderscheid tussen mannetjes van C. 

obscura en C. paradoxa is eenduidig: de vorm 

de aedeagus verschilt bij de twee soorten aan¬ 

zienlijk (fig. 1-2). Het dorsaalschild van de ae¬ 

deagus is aan de top licht gegolfd bij C. ob¬ 

scura', bij C. paradoxa heeft het aan de top in 

het midden een duidelijke insnijding. De para- 

meren zijn bij C. obscura slank, vrijwel onbe¬ 

haard en aanzienlijk langer dan het dorsaal¬ 

schild (van dorsaal zichtbaar); bij C. paradoxa 

daarentegen zijn de parameren breed, behaard 

en aanzienlijk korter dan het dorsaalschild 

(van dorsaal niet zichtbaar). Deze verschillen 

tussen de mannelijke exemplaren van beide 

soorten zijn onmiskenbaar en zijn door een 

aantal auteurs in figuren vastgelegd (Hicker, 

1954; Moscardini, 1963; Magis, 1971; Dahl¬ 

gren, 1979; Kuska, 1995). 

Er zouden andere uiterlijke verschillen zijn, 

zodanig dat ook vrouwtjes van de twee soor¬ 

ten te onderscheiden zijn, zoals de vorm van 

het halsschild en de kleur van de halsschild- 

band. Hicker (1954, 1960) vermeldt dat de zij¬ 

rand van het halsschild van C. paradoxa ron¬ 

der is. Moscardini (1963) geeft aan dat de 

zijrand van het halsschild van C. paradoxa een 

continue ronding heeft en vrijwel een boog 

vormt. Bij C. obscura daarentegen gaat de 

frontale ronding over in een vrijwel rechte zij¬ 

de tot aan de basaalrand van het halsschild 

(fig. 3-4). De kleur van de band is bij C. para¬ 

doxa lichter en meer doorschijnend (Hicker, 

1954). Volgens een aantal auteurs is de kleur 

van de halsschildband bij C. paradoxa nooit 

rood, in tegenstelling met C. obscura (Hicker, 

1960; Horion, 1969). 

De twee exemplaren van C. paradoxa uit 

Tilburg zijn ongeveer 12 mm lang en vertonen 

duidelijk de ronde halsschildzijrand. De ver¬ 

schillen in de vorm van het halsschild met de 

eveneens aldaar verzamelde zeven exem¬ 

plaren van C. obscura zijn evident (fig. 3-4) 

en in overeenstemming met de gegevens van 

Hicker (1954, 1960) en Moscardini (1963). 



Ent. Ber., Amst. 58 (1998) 209 

Fig. 1-4. De vorm van de aedeagus van Cantharis paradoxa (1) wijkt aanzienlijk af van die van C. obscura (2) (ventraal 

aanzicht). Ook het halsschild van C. paradoxa (3) is anders van vorm en tekening dan dat van C. obscura (4). Getekend 

naar Moscardini (1963) met aanvullingen en wijzigingen op basis van het in Tilburg verzamelde materiaal. 

De kleur van de rand is lichtgeel. Boven¬ 

dien is de tekening van de rand verschillend 

bij beide soorten. Bij beide exemplaren van C. 

paradoxa buigt het zwarte centrale gedeelte 

van het halsschild lateraal af waardoor de lich¬ 

te tekening aan de voor- en achterrand van 

halsschild een ronding vertoont (fig. 3), wat 

niet het geval is bij C. obscura (fig. 4). 

De kleur van de antennen en de poten ver¬ 

schilt enigszins tussen beide soorten, die ver¬ 

zameld werden in De Kaai stoep. Cantharis 

paradoxa heeft volledig zwarte poten en de 

antennen zijn zwart met uitzondering van de 

onderzijde van de eerste twee leden. Bij C ob¬ 

scura daarentegen is de onderzijde van de 

voortibia bruin (dit geldt ook, maar in minde¬ 

re mate, voor de middentibia). De basis van 

het derde en vierde antennelid is eveneens 

geelbruin en soms is zelfs de basis van de vol¬ 

gende antenneleden geelbruin tot aan het ze¬ 

vende antennelid toe. 

De beharing van de buitenrand van de para- 

meren van Cantharis paradoxa is bij de 

Nederlandse exemplaren wat anders dan aange¬ 

geven door Moscardini (1963). Noch Hicker 

(1954) noch Magis (1971) tekenen overigens 

haren. Ventraal gezien zijn deze haren onder¬ 

aan de parameren lang en caudaalgericht en bo¬ 

venaan korter en lateraalgericht (fig. 1). De ha¬ 

ren op de rand van het dorsaalschild zijn bij C. 

paradoxa caudaalgericht en tamelijk kort. Bij 

C. obscura zijn de parameren vrijwel onbe¬ 

haard en staan er lange haren dwars op de ge¬ 

golfde rand van het dorsaalschild. 

Discussie 

Het geslacht Cantharis s.l (Cantharis s.str 

Ancistronycha en Metacantharis) telt in Ne¬ 

derland met de vondst van Cantharis para¬ 

doxa nu twintig soorten (Brakman, 1966; 

Huijbregts & Krikken, 1985, 1988). Opmer¬ 

kelijk is niet alleen de waarneming van twee 

exemplaren van deze nieuwe soort, maar ook 

de vangst van één exemplaar als bijvangst van 

vele C. obscura op een lichtval. In de in dit ar¬ 

tikel aangehaalde literatuur wordt noch van C. 

paradoxa, noch van C. obscura gemeld dat zij 

door licht zouden worden aangetrokken. 

Gezien de grote gelijkenis van C. paradoxa 

met C. obscura en het feit dat maar enkele 

exemplaren werden verzameld, is het moge- 
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lijk dat zich tussen de waargenomen C. obscu¬ 

rci nog meer exemplaren van C. paradoxa heb- 

ben bevonden. 

Cantharis paradoxa is bekend van Zuid 

oost-Europa (Griekenland, Albanië, voorma¬ 

lig Joegoslavië), CentraahEuropa (Hongarije, 

Tsjechoslowakije, Oostenrijk) en ook van 

Duitsland (Baden-Württemberg, Rheinland) 

(Dahlgren, 1979). In België (Magis, 1968) is 

de soort aangetoond in Henegouwen, Luik en 

Namen. Recent is de soort ook gemeld van 

Zuid Polen (Kuska, 1995). De waarneming 

van C. paradoxa bij Tilburg betreft voor zover 

bekend de meest noordelijke vindplaats. 

Cantharis obscura komt in Noord-Europa 

en heel Midden Europa voor van Zweden en 

Denemarken tot in Frankrijk, Hongarije en 

Albanië (Dahlgren, 1979). Brakman (1966) 

meldt het voorkomen in alle Nederlandse pro¬ 

vincies, behalve in Groningen. Ook in Gro¬ 

ningen (Leek, Nuis) komt C. obscura echter 

voor (eigen waarneming). 

Volgens Koch (1989) is Cantharis para¬ 

doxa stenotoop en prefereert bossen en met 

name aan zon geëxponeerde bosranden en 

wordt daar op bloesem aangetroffen. Cantha¬ 

ris obscura daarentegen is euryotoop en komt 

voor in bossen (vaak dennenbos), bosranden 

en bosweiden, in tuinen en heide. De soort 

wordt vaak aangetroffen op struiken, bomen 

en bloemen. Deze omschrijvingen zijn niet in 

strijd met de hier gepubliceerde gegevens. 

Ook veel handvangsten (eigen waarneming) 

stemmen hiermee overeen. 

De uiterlijke verschillen aangetroffen tus¬ 

sen de soorten verzameld in De Kaaistoep 

werden gecontroleerd aan de hand een dertig¬ 

tal exemplaren van C. obscura (uit de eigen 

collectie en die van het Noordbrabants Na¬ 

tuurmuseum) en vier exemplaren van C. para¬ 

doxa (uit voormalig Joegoslavië en Hongarije, 

collectie A. Teunissen). Daaruit blijkt het vol¬ 

gende: 1. De zijrand van het halsschild van C 

obscura is sterk variabel en soms is de ronding 

sterk gelijkend op die van C. paradoxa; 2. 

Weliswaar heeft C. obscura vaak een rode 

rand van het halsschild, maar sommige exem¬ 

plaren hebben een lichtgele zijrand, die niet 

afwijkt in kleur van die van C. paradoxa; 3. 

De afwijkende tekening van de halsschildband 

(dit kenmerk wordt alleen door Kuska (1995) 

aangegeven) is consistent; 4. Het verschil in 

kleur van de antenneleden en 5. van de onder¬ 

kant van de voortibia is in het onderzochte 

materiaal consistent. Deze laatste twee ver¬ 

schillen tussen Cantharis paradoxa en C. ob¬ 

scura worden niet door andere auteurs ge¬ 

meld. Uit het bovenstaande kan men de 

conclusie trekken dat vorm van het halsschild 

en kleur van de band geen waterdichte onder¬ 

scheidingstekenen zijn. Of de tekening van de 

halsschildband en de kleur van antennen en 

poten dat wel zijn, moet nader worden onder¬ 

zocht. Vooralsnog is onderzoek van het man¬ 

nelijk genitaalapparaat noodzakelijk om met 

zekerheid onderscheid te maken (conform 

Dahlgren, 1979). De overige kenmerken blij¬ 

ven hulpmiddelen bij het stellen van een ver¬ 

moedelijke diagnose. Waarschijnlijk is dan 

een rode halsschildband een uitsluitingscrite- 

rium voor C. paradoxa. 

Dankwoord 

Met H. Spijkers heb ik, bij zijn lichtval, vele gezellige la¬ 

te uurtjes doorgebracht. C. Buter verzamelt voor mij re¬ 

gelmatig en enthousiast Coleoptera in De Kaaistoep; zo 

ook het tweede gemelde exemplaar van C. paradoxa. De 

N.V. Tilburgsche Waterleiding-Maatschappij gaf mij 

toestemming, in het kader van het onderzoek door de 

KNNV-afdeling Tilburg, het terrein te betreden. A. 

Teunissen controleerde de determinatie en gaf deskundige 

adviezen. 
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Nawoord 

Op 3 mei 1998 werd door A. Teunissen aan de 

noordoost rand van de Drunensche Duinen 

één exemplaar verzameld van Cantharis para- 

doxa. Met een lichtval werd door de auteur op 

12 mei 1998 op dezelfde plaats als in 1997 op¬ 

nieuw een hondertal Cantharis cf ohscura 

waargenomen en 52 exemplaren verzameld. 

Er bleken zich vijf exemplaren van C. para- 

doxa onder te bevinden, die op uiterlijke ken¬ 

merken (zoals in het artikel is beschreven) 

konden worden onderscheiden van C. obscu¬ 

ra. De diagnose werd bevestigd door genitaal- 

onderzoek. Cantharis paradoxa blijkt een in 

Nederland inheemse soort en geen toevallige 

gast. 

Geaccepteerd 27.v.1998. 
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Nieuwe literatuur . lieuwtt liera 

ve ters m h it ïHim blis--:;ati 

ERIC CAVELIER, JEAN-LUC RENESSON, 

PAUL TAYMANS & YVES VALENNE, 

1998. Les papillons de la Lorraine belge: 

synthèse et cartographie de cinq années d'étu¬ 

des des papillons de jour en Lorraine belge: 

Rhopalocera: 1990-1994. - Notes faunistiques 

de Gembloux 34: 1-106; 32 ref. Faculté uni¬ 

versitaire des sciences agronomiques (5030 

Gembloux, België). Paperback, prijs niet be¬ 

kend. 

In Belgisch Lotharingen, dat is ongeveer het 

deel van het land ten zuiden van de lijn 

Florenville - Habay komen anno 1994 80 soor¬ 

ten dagvlinders voor, 24 minder dan er rond 

1900 bekend waren. Vier soorten zijn vermoe¬ 

delijk verdwenen in de korte periode 1990- 

1994. Van alle soorten wordt kort de habitat, 

fenologie, faunistiek en status besproken. 

Die Larven der Käfer Mitteleuropas. 4. 
Band: Polyphaga. Teil 3 sowie Ergänzun¬ 
gen zum 1. bis 3. Band, 1998. BERNHARD 

KLAUSNITZER ed.; pp 370; 1345 fig; index 

18 kolommen. Gustav Fisch Verlag (Villen¬ 

gang 2, D-07745 Jena, Duitsland). ISBN 3- 

437-35310-1. Gebonden; prijs DM 198,00. 

Volgens plan zal deze sub-reeks van Die 

Käfer Mitteleuropas uit zes delen gaan be¬ 

staan. Het doet bij zoveel planmatigheid 

merkwaardig aan dat ruim een derde van band 

4 dan al uit aanvullingen op de vorige drie de¬ 

len bestaat. De groepen die hier voor de eerste 

maal aan bod komen zijn de Staphylinoidea 

(maar niet de Staphylinidae zelf), de Canthari- 

dae, en de Cerambycidae. Ondanks de geringe 

overzichtelijkheid is het boek natuurlijk een 

goudmijn voor iedereen die met dit lastige on¬ 

derwerp te maken heeft. 

FRANZ HEB AUER & BERNHARD KLAUS¬ 
NITZER, 1998. Insecta Coleoptera Hy- 
drophüoidea: Georissidae, Spercheidae, 

Hydrochidae, Hydrophiiidae (exkl. Hdo- 
phorus). Süßwasserfauna von Mitteleuropa 

20/7, 8, 9, 10-1: i-xii, 1-134; 56 fig.; ca. 360 

refs.; index 6 kolommen. Gustav Fischer 

Verlag ( Wollgrasweg 49, 70599 Stuttgart, 

Duitsland); ISBN 3-437-25488-X. Prijs (pa¬ 

perback) DM 112.-. 

In 1992 verscheen in deze reeks het eerste 

deeltje over de Hydrophiiidae, alleen het ge¬ 

slacht Helophorus, bewerkt door R. Angus. 

Dit nieuwe deeltje is een tweemans-produktie. 

Hebauer bewerkte de resterende geslachten 

(in een gemoderniseerde familieindeling), en 

Klausnitzer verzorgde een aanhangsel van ca 

20 pagina’s over de larven. Hebauer heeft 

zich niet beperkt tot een eenvoudige tabel, 

maar geeft ook een fraai (ook mooi geïllus¬ 

treerd) overzicht over systematiek, verwant¬ 

schappen, oecologie en verspreiding. 

HEIKO BELLMAN, 1998. Gids van bijen, 
wespen en mieren: 1-336; 343 kleurenfo¬ 

to’s, 67 tekeningen; ruim 40 refs; index 9 

kolommen. Vertaling en bewerking door 

Theo M. J. Peeters. Uitgeverij Tirion 

(Postbus 309, 3740 AH Baarn, tel. 035- 

5412050); ISBN 90-5210-293-7. Prijs (ge¬ 

bonden, 20 cm) ƒ 59,50. 

Dit zakformaat boekje bespreekt ruim 135 

soorten aculeaten die door Bellmann in 

(veelal zuid-) Duitsland zijn gefotografeerd. 

De foto’s zijn meestal prachtig, en vertonen 

de dieren vaak in actie: met prooi, of wer¬ 

kend aan of in het nest. Mede daardoor is het 

een bijzonder aantrekkelijke en voor iedereen 

toegankelijke eerste introductie tot deze insec- 

tengroep. Theo Peeters heeft zich veel moeite 

gegeven om het kleine bezwaar van de 

Centraal-Europese selectie der soorten te 

compenseren, door tekst en literatuurlijst zo¬ 

veel mogelijk aan de Nederlandse situatie aan 

te passen. 
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Distribution and habitats of Berosus in 

The Netherlands (Coleoptera: Hydrophilidae) 
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Abstract: A key to the identification, and the distribution of the six species of the genus Berosus (Coleoptera: 

Hydrophilidae) in The Netherlands is presented. Berosus fulvus is reported for the first time from The Netherlands. 

However, this species may be extinct now, because the last record dates from 1942. Some characteristics of the habitats 

of the most common species in The Netherlands, B. luridus and B. signaticollis, are given. Both species are typical for 

waters with a low pH, low conductivity and low chlorinity as heathland pools and peat-pits. Berosus fulvus and B. spi- 

nosus can be considered halobiont species, while B. affinis and B. hispanicus are halotolerant. 

J. G. M. Cuppen, Department of Water Quality Management and Aquatic Ecology, Wageningen Agricultural University, 

Ritzema Bosweg 32a, 6703 AZ Wageningen, The Netherlands. 

B. van Maanen, Zuiveringschap Limburg, Afdeling Waterkwaliteitsbeheer, Postbus 314, 6040 AH Roermond, The 

Netherlands. 

Introduction 

The genus Berosus (Coleoptera: Hydrophili¬ 

dae) is represented in all major biogeographic 

regions with a total of more than 200 species 

(Hansen, 1991). In the last check list of water 

beetles in The Netherlands (Drost et al., 1992) 

four species of the genus Berosus are mentio¬ 

ned: B. affinis Brullé, B. luridus (Linnaeus), B. 

signaticollis (Charpentier) and B. spinosus 

(Steven in Schönherr). Recent revisions of 

North-African (Aouad & Aguesse, 1991) and 

European material (Schödl, 1991, 1993) resul¬ 

ted in some dramatic changes in the European 

check list. As a result of these revisions Bero¬ 

sus hispanicus Küster could be added to the 

Dutch list (Schödl, 1993). A revision of the 

Dutch material of Berosus seemed necessary, 

because the distribution areas of other “new” 

species might also include The Netherlands. 

The main museum and private collections, and 

material from Water Authority Boards were 

investigated for this reason. 

Material and methods 

The distribution maps of the Dutch Berosus- 

species are based on the collections of the 

National Museum of Natural History, Leiden 

(RMNH), the Zoological Museum, Amster¬ 

dam (ZMA), the Noord-Brabants Natuurmu¬ 

seum (Tilburg), the Departments of Ento¬ 

mology and Water Quality Management of the 

Wageningen Agricultural University (LUW), 

Gemeenschappelijke Technologische Dienst 

Oost-Brabant, Hoogheemraadschap Uitwate¬ 

rende Sluizen, Hoogheemraadschap West- 

Brabant, Provincie Noord-Holland, Provincie 

Overijssel, Waterschap Friesland, Waterschap 

Groot Salland, Waterschap Regge en Dinkel, 

Waterschap Rijn en IJssel, Zuiveringschap 

Limburg, Zuiveringschap Drenthe, and the 

private collections of H. Cuppen (Apeldoorn), 

B. Drost (Wadenoijen), G. van Ee (Haarlem), 

Th. Heijerman (Wageningen), I. Huijbregts 

(Leidschendam), T. Joosten (Groningen), F. 

van Nunen (Vianen), C. van de Sande (Am¬ 

sterdam), B. Storm (Groningen), G. van der 

Velde (Nijmegen), O. Vorst (Utrecht), P. van 

Wielink (Berkel-Enschot), J. Wieringa (Nij¬ 

megen) and the authors. The maps are prima¬ 

rily based on specimens identified by the 

authors, but include also Dutch material exa¬ 

mined by Schödl (1991, 1993; mainly from 

the Museon, Den Haag), and by Burmeister 

(1982; only B. luridus) from Walcheren. The 
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distribution of the Berosus-species in The Ne¬ 

therlands is plotted in the 10 km-squares of the 

U.T.M.-grid (fig. 13-17) in which small dots 

refer to records prior to 1975 and large dots to 

records since 1975; the single record of B. his- 

panicus (fig. 15) is indicated by an asterisk. 

For phenology of the Berosus-species all 

available data were used, while for habitat and 

physical-chemical variables mainly the first 

author’s records were available. Owing to the 

paucity of records for some species and insuf¬ 

ficient labelling of specimens in the past for 

all species, statistical treatment of ecological 

data was not possible. 

Identification 

Identification of the Dutch Berosus material 

revealed that, in addition to the five species 

mentioned above, one more species occurs in 

The Netherlands: Berosus fulvus Kuwert. For 

the identification of Dutch Berosus the follo¬ 

wing key, based on Schödl (1991, 1993), can 

be used: 

1. Elytra with two spines near the apex (fig. 1) 

....... 2 
Elytra without spines near the apex (fig. 2) 

..... 3 

2. Labrum black (teneral specimens can have 

a yellow labrum). Pronotum without dark 

marks. Aedeagus: fig. 3. .. B. fulvus 

Labrum yellow. Pronotum with dark marks 

(marks can be weak in teneral specimens). 

Aedeagus: fig. 4.. B. spinosus 

3. First abdominal sternite only in the basal 

half with a keel. Mesosternum with a very 

large, dentated keel (fig. 5). Aedeagus: 

fig. 9... B. signaticollis 

- First abdominal sternite with a median keel 

extending over the basal half. Mesosternum 

with a smaller or strongly reduced keel 

(fig. 6-8)..... 4 

4. Elytral striae deep; interstriae clearly con¬ 

vex. Mesosternum with a short strong keel 

(fig. 6). Aedeagus: fig. 10. .. B. luridus 

- Elytral striae shallow; interstriae flat. Meso- 

stemum with a dentated or smaller keel (fig. 

7-8)............ 5 

5. Pronotum with a single, though anteriorly 

often deeply incised, dark spot; punctures 

evenly distributed. Keel on mesosternum 

very low, at most very fine dentated (fig. 7). 

Aedeagus: fig. 11.... B. affinis 

- Pronotum with a pair of dark spots; spots 

divided by a line without punctures. Keel on 

mesosternum higher near the middle, finely 

dentated (fig. 8). Aedeagus: fig. 12.. 

....... B. hispanicus 

Data 

Some numerical results with respect to the 

data are presented in table 1. All specimens 

collected (by one or more collectors) from the 

same locality and the same date (or overlap¬ 

ping periods) are considered as a single re¬ 

cord. The number of specimens is the number 

of collected specimens, which are either pre¬ 

served in a dry collection (musea and most 

private collections) or on ethanol (most ma¬ 

terial from Water Authority Boards). Oc¬ 

casionally, high densities of Berosus were ob¬ 

served in the field; in these cases the actual 

number of collected specimens are counted. 

The number of specimens from literature 

(Schödl, 1991, 1993; Burmeister, 1982) with¬ 

out indication of numbers is always counted as 

Table 1. Number of records, total number of specimens, sexes and number of specimens for pre- and post-1975 records 

of Berosus in The Netherlands. 

Records Specimens $ $ Pre-1975 Post-1975 

B. hispanicus 1 1 1 

B. affinis 10 31 14 14 27 4 

B. fulvus 6 16 8 8 16 

B. spinosus 18 100 54 43 99 1 

B. luridus 331 909 389 338 499 410 

B. signaticollis 238 639 260 223 126 513 
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Fig. 1-12. Berosus; 1, 3, B.fulvus; 2, 5, 9, B. signaticollis; 4,5. spinosus; 6, 10, B. luridus; 7, 11, />. affinis; 8, 12, 5. Zws- 

panicus; 1-2, apex of elytra; 3-4, 9-12, aedeagus; 5-8, mesosternum. 

one. Most specimens were sexed; specimens 

with missing fore legs or fore legs covered by 

glue were not sexed in case of a certain species 

identification. 

The first four Berosus-species in table 1 can 

be considered very rare in The Netherlands. 

Although the number of records for B. luridus 

and B. signaticollis is relatively high, they can 

not be considered very common species. The 

use of a data-set from Water Authority 

Boards, existing of more than 5.000 samples 

of macro-invertebrates (a low estimate), cer- 
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tainly has enlarged the number of records for 

these two species, but less than 1% of these 

samples contained Berosus-species. 

The sex-ratio for all Berosus-species (table 

1) is close to 1 with a slight, but not statistical¬ 

ly significant, overrepresentation of males. 

Compared with each other on the basis of 

number of specimens, the relative abundance 

of B. luridus has distinctly decreased since 

1975, while the relative abundance of B. sig- 

naticollis has increased (table 1). The same 

applies to the number of records of both spe¬ 

cies over the same time periods. 

Distribution 

Berosus luridus (fig. 13) is known from 69 

grid-squares since 1975 and additionally from 

49 grid-squares before that period. In 26 grid- 

squares the species occurred in both periods. 

The distribution pattern shows that B. luridus 

is mainly confined to the southern, middle and 

eastern part of the country. Outside this area 

there are old records from Den Haag, Leiden, 

Wassenaar and Noord-Oost-Polder (single 

specimens) and larger series from Amsterdam, 

Zeeburg and the Wadden-islands Texel and 

Terschelling. Recent records outside the main 

distribution area are from Hulst, Middelburg 

(Burmeister, 1982), Vlijmen, Zeewolde and 

the Wadden-islands Texel and Terschelling 

(single specimens from each locality, except 

Hulst: three specimens). The distribution pat¬ 

tern coincides with the presence of sand and 

peat soils. The species is absent on clay soils. 

Within its distribution area in The Netherlands 

(squares with sand and peat soils) B. luridus is 

rather rare; the species is recorded from about 

35% of the possible grid-squares. The present 

day absence from the dune area (except for the 

Texel and Terschelling records) is striking, 

and is possibly the result of a diminishing 

amount of wet dune valleys or infiltration of 

these valleys with eutrophic river water. 

Brakman (1966) reported B. luridus from six 

provinces, while the present study includes re¬ 

cords from all (12) provinces. 

The distribution of B. luridus comprises the 

western Palaearctis. In the mediterranean area 

the species is rare. The species is known from 

Norway, Sweden, Finland, Denmark, The 

Netherlands, Belgium, Germany, England, 

Scotland, France, Italy, Switzerland, Austria, 

Poland, Czechia, Slovakia, Hungary, Slove¬ 

nia, Serbia, Bosnia, Albania, Roumania, Esto¬ 

nia, Latvia, Lithuania, Belarus, Ukraine, Rus¬ 

sia, the Caucasus and Turkey (Foster, 1987; 

Hansen, 1987; Schödl, 1993). 

Berosus signaticollis (fig. 14) is known 

from 91 grid-squares since 1975 and additio¬ 

nally from 24 grid-squares before that period. 

In 17 grid-squares the species is recorded in 

both periods. Like the previous species B. sig¬ 

naticollis is mainly confined to the southern, 

middle and eastern part of the country. 

Outside this area there are old records from 

Den Haag, Amsterdam, Zeeburg and the 

Wadden-island Terschelling (single speci¬ 

mens, except Zeeburg). Recent records outs¬ 

ide the main range are from Hulst, Temeuzen, 

Westerschouwen, Goedereede, Vlijmen, 

Vianen, Dreumel, Egmond, Schoorl, Zuidelijk 

Flevoland and the Wadden-islands Terschel¬ 

ling, Ameland and Schiermonnikoog (one or 

two specimens on each locality, but numerous 

on one locality on Ameland). This distribution 

pattern coincides with the presence of sand 

and peat soils, but the species is occasionally 

also taken in waters with a clay soil. Within its 

main distribution area in The Netherlands 

(squares with sand and peat soils) B. signati¬ 

collis is rather rare; the species is recorded 

from about 35% of the possible grid-squares. 

Brakman (1966) reported B. signaticollis from 

10 provinces, while the present study includes 

records from all provinces. 

The distribution of B. signaticollis compri¬ 

ses the western Palaearctis. The species is 

known from Sweden, Ireland, England, The 

Netherlands, Belgium, France, Spain, Ger¬ 

many, Switzerland, Austria, Italy, Poland, 

Czechia, Slovakia, Hungary, Roumania, Slo¬ 

venia, Croatia, Serbia, Bosnia, Macedonia, 

Albania, Greece, Turkey, Ukraine, Russia, 

Georgia, Kazachstan, Turkmenistan, Tadschi¬ 

kistan, Usbekistan, Morocco and Algeria 

(Foster, 1987; Hansen, 1987; Schödl, 1993). 
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Fig. 13. Distribution of Berosus luridus in The Nether¬ 

lands (small dots: pre-1975 records; large dots: (also) 

post-1975 records). 

Fig. 14. Distribution of Berosus signaticollis in The 

Netherlands (small dots: pre-1975 records; large dots: 

(also) post-1975 records). 

Fig. 15. Distribution of Berosus affinis (small dots: pre- 

1975 records; large dot: post-1975 record) and B. hispani- 

cus (asterisk: post-1975 record) in The Netherlands. 

Fig. 16. Distribution of Berosus spinosus in The Nether¬ 

lands (small dots: pre-1975 records; large dot: post-1975 

record). 
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Berosus affinis (fig. 15) is only known from 

four localities in the southwestern part of The 

Netherlands: Zierikzee (between 1876 and 

1886), Vlissingen (1926) and Middelburg 

(1997) in the province of Zeeland, and Bergen 

op Zoom (between 1904 and 1908) in the pro¬ 

vince of Noord-Brabant. These provinces were 

already mentioned by Everts (1898, 1922; with 

localities Zierikzee and Bergen op Zoom) and 

Brakman (1966). The Zierikzee locality was 

also mentioned by Schödl (1993). Berosus affi¬ 

nis was considered very rare by Drost et al. 

(1992); in fact the species could have been con¬ 

sidered extinct at that time in The Nether¬ 

lands, because the last record dated from 1926 

(5 â, 3 $, Vlissingen, 26.iv. 1926, leg. Bemet 

Kempers, coll. ZMA). The recent record of four 

specimens of B. affinis from Middelburg 

(24.viii.1997, leg. A. van Nieuwenhuyzen & B. 

van Maanen) represents the first collection of 

this species in more than 70 years. 

The distribution of B. affinis comprises the 

western Palaearctis, where the species is most 

common in the mediterranean area. The Dutch 

records are the most north-western on the 

European mainland. Berosus affinis is known 

from England, The Netherlands, France, 

Spain, Portugal, Austria, Italy, Croatia, Bos¬ 

nia, Serbia, Macedonia, Albania, Bulgary, 

Greece, Cyprus, Turkey, Syria, Israel, Iran, 

Morocco, Algeria, Tunesia and Egypt (Foster, 

1987; Schödl, 1993). 

Berosus hispanicus (fig. 15; asterisk) is on¬ 

ly known from the province of Noord- 

Brabant, where the species was collected on 

26.vii.1981 near Goirle by A. van Berge He¬ 

negouwen (Schödl, 1993). It is the most nort¬ 

hern record of the species in Europe, except 

for a doubtful record from Norway mentioned 

by Schödl (1993). Also the Dutch locality is 

far outside the range of the species. 

The distribution of B. hispanicus comprises 

the western Palaearctis, where the species is 

most common in the mediterranean area. The 

species is known from The Netherlands, 

Austria, Czechia, France, Spain, Portugal, 

Italy, Croatia, Greece, Malta, Turkey, Moroc¬ 

co, Algeria, Tunesia, Libya and Mali (Schödl, 

1993). 

Berosus spinosus (fig. 16) is known from 

only 1 grid-square since 1975 ($, Flevoland, 

Almere, Paradijs vogel weg, ditch, 26.viii. 1990, 

leg. and coll. J. G. M. Cuppen) and additio¬ 

nally from 8 grid-squares before that period. 

All pre-1975 localities (Amsterdam, Zeeburg, 

Marken, Wieringen (province of Noord-Hol- 

land), Urk, Schokland (province of Flevo¬ 

land), Oud Vossemeer, Middelburg and Vlis¬ 

singen (province of Zeeland)) are situated in 

the western part of The Netherlands and pro¬ 

bably most collections were made in brackish 

waters. Everts (1893) recorded the species for 

the first time from The Netherlands from 

Amsterdam and Zeeburg. Brakman (1966) 

mentioned only the provinces Noord-Holland 

and Zeeland for this species, though he proba¬ 

bly was well aware of the records from Urk 

and Schokland. The localities Amsterdam and 

Zeeburg were also reported by Schödl (1991). 

The records of Burmeister (1982) from West- 

kapelle en Zoutelande (Zeeland) are omitted 

from the map due to possible confusion with 

B. fulvus. On several occasions the species 

was taken together with B. fulvus. 

The distribution of B. spinosus is Palaearc- 
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tic. The species is known from Norway, Swe¬ 

den (Nilsson, 1994), Finland, Denmark (Han¬ 

sen, 1992), The Netherlands, Germany, Italy, 

Austria, Estonia, Poland, Slovakia, Hungary, 

Bulgaria, Roumania, Croatia, Serbia, Macedo¬ 

nia, Albania, Greece, Russia, Ukraine, Geor¬ 

gia, Azerbadkhan, Turkmenistan, Turkey, 

Iran, Afghanistan, Kazachstan, Tadschikistan, 

Usbekistan, Kirgisia, Mongolia and China 

(Schödl, 1991). 

Berosus fulvus (fig. 17) is known from only 

5 grid-squares before 1975. The species can be 

considered as extinct in The Netherlands as 

the last record dates from 1942 ( $, Flevoland, 

Urk, vii.1942, leg. Dammerman, LUW, Ento¬ 

mologie). All localities (Marken, Texel, Wie¬ 

ringen (province of Noord-Holland), Urk 

(province of Flevoland) and Vlissingen (pro¬ 

vince of Zeeland)) are situated in the western 

part of the country and probably all collections 

were made in brackish waters. On most occas- 

sions the species was taken together with B. 

spinosus. 

The distribution of B. fulvus comprises the 

Palaearctic area with the exception of the 

extreme north. The species is known from 

Sweden (Nilsson, 1994), Denmark (Hansen, 

1992; Hansen et al., 1992), England (Foster, 

1987, 1992), France, Spain, Germany, Austria, 

Hungary, Turkey, Russia, Turkmenistan, Ka¬ 

zachstan, Iran and Mongolia (Schödl, 1991). 

Phenology 

Berosus hispanicus has been taken once in 

July, B. affinis between April - June, and in 

August - September, while both B. spinosus 

and B. fulvus have been collected from May 

till September. All records of these four spe¬ 

cies are based on a limited number of observa¬ 

tions. Hansen (1987) mentioned B. spinosus 

from May-September, with larvae and pupae 

at the beginning of July. 

Berosus luridus has been collected during 

the whole year with a distinct optimum from 

April till June, and much smaller peaks in 

August and October (fig. 18). Hansen (1987) 

mentioned this species from March-October, 

which is also the main abundancy period in 

The Netherlands. The same phenology applies 

to B. signaticollis (fig. 19), but the late sum¬ 

mer/autumn peak is less evident. This pheno¬ 

logy indicates the univoltine life-cycle of both 

species with a mating period in spring (mating 

of B. signaticollis was observed on 23 May 

1992), larval development during summer and 

emergence of the new generation in autumn. 

Larvae of the genus Berosus have been found 

mainly in May and June, and, occasionally in 

September and October. Teneral specimens of 

Berosus luridus were observed in September, 

October and December (no data for B. signati¬ 

collis). On 7 September 1996 numerous speci¬ 

mens of B. luridus and B. signaticollis were 

observed hidden in shallow pits under Sphag¬ 

num in a desiccated heathland pool. Probably 

most specimens leave the water soon after 

their emergence as observations in late au¬ 

tumn, winter and early spring are scarce. This 

winter minimum is certainly influenced by 

low collecting activity during this period, but 

most records in this season come from sam¬ 

ples collected above the water line. 

Physico-chemical variables 

Analyses of physico-chemical variables from 

localities of the rare Dutch Berosus-species is 

not available. In literature some data for these 

species were found. Gallardo et al. (1997) 

mentioned a significant overrepresentation of 

B. hispanicus in southern Spain in fresh water 

streams with a chlorinity between 60 and 205 

mg/1 (maximum measured: 205 mg/1). For B. 

affinis, Sâinz-Cantero & Alba-Tercedor (1991) 

reported a pH of 7.7 and a conductivity of 65 

jiS/cm in the Sierra Nevada. Sânchez-Meca et 

al. (1992) have found a wide amplitude with 

respect to conductivity and chlorinity for both 

B. affinis and B. hispanicus, covering the ran¬ 

ge from fresh water to mesohaline conditions. 

Gallardo-Mayenco (1994) mentioned B. his¬ 

panicus as a halophilic species from mesoha¬ 

line streams in southern Spain. For B. fulvus, 

they mentioned a salinity of 18 g/1. Further in¬ 

formation is presented under habitat. 

The main characteristics of water samples 

on localities with Berosus luridus and B. sig- 
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Fig. 18-19. Phenology of Berosus in The Netherlands on basis of the number of records; 18, B. luridus; 19, B. signati- 

collis. 

naticollis are given in table 2 and 3, respecti¬ 

vely. Ranges for acidity are quite wide for 

both species, but the low median value of 

especially B. luridus indicates that it has a 

stronge preference for acidic waters (acido- 

biont), while B. signaticollis can be conside¬ 

red an acidophilous species. Ranges with re¬ 

spect to electrical conductivity, chlorinity and 

total hardness are quite wide for both species, 

but the very low median values for all varia¬ 

bles and both species indicate that they can be 

considered as extreme haloxenic species from 

soft waters. The wider tolerance for these va¬ 

riables of B. signaticollis is in accordance with 

its distribution pattern in The Netherlands and 

its occasional occurrence on clay soils. 

Chemical variables indicate that both species 

are most often encountered in pools and pud¬ 

dles filled with rain water (on sandy and peaty 

soils). 

The few available data with respect to nu¬ 

trients indicate that both species are occurring 

in oligotrophic waters with very low amounts 

of phosphate and nitrate. 

Habitat 

The single record of B. hispanicus in The 

Netherlands originates from a heathland pond 

on the Rechte Heide near Goirle. Schödl 

(1993) gives many localities for B. hispanicus, 

but very few indications about its habitat, only 

occasionally lakes and ponds are mentioned. 

The highest altitude mentioned is ca 2000 m in 

the High Atlas in Morocco. Gallardo et al. 

(1997) mentioned semi-permanent streams 

with a chlorinity of 60-200 mg/1 as habitat for 

B. hispanicus in southern Spain. 

The Dutch habitats of B. affinis can not be 

deduced from labels on preserved museum 

material. Everts (1922) mentioned the species 

from saltings near Bergen op Zoom and it is 

generally assumed (e.g. Drost et al., 1992) that 

the species inhabits overgrown, brackish clay- 

pits. The four known localities are all situated 

in a region where brackish waters are common 

and for this reason brackish pools and puddles 

are assumed to be its Dutch habitat. The recent 

record of Middelburg (1997) originates from a 

Table 2. Number of observations, minimum and maximum, 90% range, and median of some physical/chemical variables 

on localities with Berosus luridus. 

N min max 90% range median 

pH 69 3.1 7.5 3.5- 6.8 4.4 

EGV (pS/cm) 68 33 1515 53 -400 147 

Cl (mg/1) 65 6.0 70.0 7.2- 56.8 13.5 

°D 41 1 35 1 - 5 2 
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Table 3. Number of observations, minimum and maximum, 90% range, and median of some physical/chemical variables 

on localities with Berosus signaticollis. 

N min max 90% range median 

pH 55 3.1 8.8 3.4- 7.6 5.8 

EGV (pS/cm) 53 33 3830 36 -709 176 

Cl (mg/1) 45 6.0 1090.0 7.9- 58.0 16.2 

°D 37 1 46 1 - 25 2 

(probably recently excavated) cattle drinking- 

pool with a surface of 150 nr in a meadow. In 

this pool with a depth of 1.5 m the vegetation 

was dominated by Myriophyllum spicatum L. 

(95%) and some floating algae. The marginal 

vegetation consisted of very sparse Scirpus 

maritimus L. The deep hoofprints in the clay 

soil around the pool showed that the cattle 

drank the water and that salinity was not very 

high. The occurrence of numerous halophilic 

and halobiont water beetles as Haliplus apica- 

lis Thomson, Hygrotus parallelogrammus 

(Ahrens), Ochthebius marinus (Paykull), Eno- 

chrus halophilus (Bedel) and Enochrus bico¬ 

lor (Fabricius), together with halotolerant 

beetles as Hygrotus confluens (Fabricius) and 

Agabus nebulosus (Forster) indicated, howe¬ 

ver, that the salinity was not very low. In 

England B. affin is seems to be more or less re¬ 

stricted to brackish waters and, more inland, to 

clay and sand pits (Balfour-Browne, 1958). 

Koch (1989) refers to B. ajfinis as an eurytopic 

species from stagnant waters with much detri¬ 

tus. On a few occasions Schödl (1993) men¬ 

tions lakes, ponds and streams from sea level 

up to 1000 m as habitat. Sâinz-Cantero & 

Alba-Tercedor (1991) report B. affinis from 

the Sierra Nevada (Spain) from an altitude of 

1200 m. The species is certainly not restricted 

to brackish waters as many specimens have 

been collected far inland in fresh waters in 

France, Spain, Portugal (personal observa¬ 

tions) and Italy (Schödl, 1993). Climatologi¬ 

cal factors could be very well responsible for 

the temporary establishment of populations in 

Dutch (brackish) waters. 

Also for B. fulvus there are no indications 

on labels of museum material concerning the 

habitat of the species. However, Kempers 

(1897) mentions one specimen (as B. spino- 

sus) from Texel collected in brackish water. 

This specimen, a male, was recovered in the 

collection of RNMH and appeared to be B. ful¬ 

vus. Later, Kempers (1928) mentioned B. spi¬ 

nös us from brackish waters in the province of 

Zeeland (material in RNMH, ZMA, LUW- 

Entomologie). Part of this material from 

Vlissingen belonged to B. fulvus. In northern 

and western Europe B. fulvus seems to be res¬ 

tricted to brackish coastal areas (Foster, 1992; 

Hansen, 1992; Nilsson, 1994), but in eastern 

Europe and Asia the species is found also in¬ 

land and even at high altitudes (1650 m; 

Schödl, 1991). Probably most of these inland 

localities are salt lakes. 

Labels on specimens of B. spinosus in 

Dutch collections give no indications about its 

habitat with one exception. The female speci¬ 

men from Oud Vossemeer was taken in a pro¬ 

bably brackish pond as it was surrounded by 

Scirpus maritimus L. and was taken together 

with the water bug Sigara stagnalis (Leach), 

generally occurring in brackish waters 

(Nieser, 1982). The specimen from Almere 

was collected in a shallow ditch with a chlo- 

rinity of nearly 700 mg/1 on clay covered by a 

rather thick layer of black detritus. The vege¬ 

tation in this unshaded ditch consisted of 

Potamogeton pectinatus L. (40%) and P. pu- 

sillus L. (30%) and algae, with a sparse emer¬ 

gent vegetation of mainly Agrostis stolonifera 

L. along the margins. Among the 41 species of 

water beetles collected, Enochrus bicolor was 

the only halophilic species. Kempers (1928) 

mentions B. spinosus from brackish waters in 

the province of Zeeland (material collected by 

him and S. Lako from Vlissingen en Middel¬ 

burg in RNMH, ZMA, LUW-Entomologie). 

For B. spinosus, Burmeister (1982) mentions 

chlorinities of ca 4000 mg/1 for the localities 

Westkapelle en Zoutelande (but records may 

refer to B. fulvus) and describes these locali- 
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ties extensively. Berosus spinosus seems to be 

more or less restricted to (brackish) coastal 

areas (Schödl, 1991; Hansen, 1987, 1992; 

Nilsson, 1994) in northern and western 

Europe, but in central, southern and eastern 

Europe and Asia there are many inland re¬ 

cords (Schödl, 1991). They probably refer to 

inland salt lakes and ponds (Koch, 1989) in 

areas with an evaporation surplus. The highest 

altitude where the species was found is 1650 

m (Schödl, 1991). 

Berosus luridus is most frequently sampled 

in heathland pools and puddles, peat-pits, and, 

occasionally, in dune pools and isolated 

ditches. Brackish and running waters are avoi¬ 

ded, as well as waters with a clayish soil. The 

waters are sun-exposed, shallow, filled with 

rain water and often temporary. Soils are 

mostly covered by only a thin detritus layer, 

but occasionally with a thick one. Most often 

the vegetation in the water is dominated by 

Sphagnum, while the bordering dominant 

emergent vegetation usually consists of 

Juncus bulbosus L., Juncus effusus L., Moli- 

nia caerulea (L.) Moench, Eriophorum an- 

gustifolium Honckeny, Erica tetralix L. and 

Calluna vulgaris (L.) Hull. Floating leaved 

plants are normally absent. Koch (1989) men¬ 

tions B. luridus from more or less shaded stag¬ 

nant waters, which is a very broad concept and 

not in agreement with Dutch observations 

(sun-exposed). The habitat description of 

Hansen (1987) is in agreement with the Dutch 

one except that the species does not occur un¬ 

der rather eutrophic conditions nor on clay 

soils. The habitat description of Balfour- 

Browne (1957) is much to wide in comparison 

with Dutch conditions. The highest altitude 

mentioned by Schödl (1993) for B. luridus is 

650 m, but higher altitudes are likely on the 

basis of the reported sampling localities. 

The usual habitat for B. signaticollis is the 

same as for B. luridus, but B. signaticollis is 

more frequent in the dune area. Also, but oc¬ 

casionally, the species has been observed on 

clay soils and in slightly brackish waters. 

Under these circumstances B. signaticollis is 

characteristic for recently excavated ditches or 

pools on mineral soils with clear water and a 

sparse vegetation, and usually occurs then in 

very low numbers. In agreement with its oc¬ 

currence under pioneer conditions, one flying 

male of B. signaticollis was taken at light on 6 

June 1997 near Tilburg by H. Spijkers (coll. P. 

S. van Wielink). Koch (1989) and Hansen 

(1987) mention B. signaticollis as a typical in¬ 

habitant of moors (heathland pools) which ag¬ 

rees with its Dutch habitat. In addition Koch 

(1989) reports also clay pits which is in accor¬ 

dance with Dutch data. The highest altitude 

mentioned by Schödl (1993) for B. signaticol¬ 

lis is 700 m, but higher altitudes seem likely 

on the basis of the reported sampling locali¬ 

ties. 

Discussion 

Four out of the six Berosus-species ever col¬ 

lected in The Netherlands are considered ex¬ 

tinct (B. fulvus) or have been taken only very 

incidentally since 1975 (B. affinis, B. hispani- 

cus and B. spinosus). Their habitats only can 

be described in general terms as they have ne¬ 

ver been described explicitly, and insufficient 

labelling in the past prohibits to do so. 

Localities in which populations of one of the¬ 

se species turn up should be protected by 

maintenance of the present management. 

Both Berosus luridus and B. signaticollis 

are mainly confined to sandy and peaty pools, 

ponds, ditches and small lakes filled with rain 

water in nature reserves. Both species are, de¬ 

spite the large number of records, rather rare 

and often taken together. Their preferred habi¬ 

tat, oligotrophic heathland ponds, has declined 

in numbers since the beginning of the 20th 

century due to reclamation and increased use 

of (artificial) fertilizers. Acid precipitation 

has, however, increased the number of acidic 

pools during the second half of the century. 

Distribution patterns of both species have 

hardly changed during the last century, though 

B. signaticollis has increased in the western 

part of the country during the last twenty 

years. A decrease in the number of recorded 

grid-squares (fig. 13) and specimens since 

1975 (table 1) is, however, clear for B. luridus, 

while the number of grid-squares (fig. 14) and 
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Onder redactie van de secretaris 
P. Koomen, . naturalis, Postbus 9517, 2300 RA Leiden 

e-maii koomen@naturalis.nnm.nl november 1998 

13:00 bezoek aan laboratorium microbiologie 

o.l.v. Rick v.d. Pas 

13:30 bezoek aan laboratorium entomologie 

o.l.v. Johanette Klapwijk 

14:00 bezoek aan expeditie o.l.v. Egbert Oost¬ 

hoek 
14:30 bezoek aan hommelkweek o.l.v. Remco 

Huverman 

De tweede helft volgt hetzelfde programma in 

een andere volgorde: 

13:00 entomologie 

13:30 microbiologie 

14:00 hommelkweek 

14:30 expeditie 

15:00 bezoek van hele groep aan teler Ferdi 

► HERFSTVERGADERING bij Koppert van Elswijk 

16:00 afsluiting met koffie bij Koppert 

Herfstvergadering: 

Entomologendag: 

Wintervergadering : 
Lentevergadering: 

Zomerbijeenkomst: 

LANDELIJKE 

AGENDA 

zaterdag 14 nov. 1998 

vrijdag 18 dec. 1998 

zaterdag 13 febr. 1999 

zaterdag 24 april 1999 

weekend 4-6 juni 1999 

De herfstvergadering wordt dit jaar op 14 no¬ 
vember gehouden bij Koppert Biological Sys¬ 

tems B.V. In het Verenigingsnieuws van okto¬ 

ber stond al een vooraankondiging. Flier volgen 

nadere details over het programma: 

10:45 ontvangst met koffie 
11:00 inleiding over Koppert door Maurice 

Wubben 

11:45 presentatie onderzoeksafdeling biologi- 

cals door Marlies Dissevelt en Johanette 

Klapwijk 

Koppert ligt op 5 minuten lopen van NS-station 

Berkel en Rodenrijs, en is per auto gemakkelijk 

te bereiken vanaf de Al3 en de A20 (zie verder 

Verenigingsnieuws van oktober). 

Voor het bijwonen van deze bijeenkomst wordt 

een bijdrage gevraagd van ƒ 10,- in de kosten 

voor lunch en koffie/thee. De capaciteit is be¬ 

perkt. Wilt u komen, maar heeft u nog geen 

geld overgemaakt naar aanleiding van het vori¬ 

ge Verenigingsnieuws, bel dan snel met Peter 

Koomen of er nog plaats is! (ma-di-wo-do 071 - 

5687545, 's avonds en weekend 071-5324672) 
12:15 lunch 

Na de lunch wordt de groep in tweeën ge¬ 

splitst. De ene helft volgt het volgende pro¬ 

gramma: 

Meer informatie over Koppert is te vinden op 

internet-site http://www.koppert.nl. Meer informa¬ 

tie over de herfstvergadering is te krijgen bij de 

secretaris. -PK- 

Nederlandse Entolomogische Vereniging liii 
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jan.. 10 maart: 20:00 uur bijeenkomsten in 

het auditorium van museum Naturalis (in¬ 
gang voormalig Pesthuis), Darwinweg, Lei¬ 

den, 5 minuten lopen vanaf Leiden CS (volg 
bordjes vanaf achter-uitgang). 

►NEV-WEB-SITE 

De NEV heeft (nog) geen eigen web-site, maar 

die zit er wel aan te komen. Toch is de NEV al 

op het internet aanwezig. Het NIBI (Nederlands 

Instituut voor Biologie) heeft per 1 oktober een 
web-site geopend (www.nibi.nl) en alle biologi¬ 
sche verenigingen in Nederland gevraagd een 

pagina met logo en enige tekst bij te dragen. 

Het NEV-resultaat is te bekijken via "Verenigin¬ 

gen", en dan onder de E van "Entomologische", 

of direct op: 
http://www.nibi.nl/verenigingen/v_16.html 

►CONTACTPERSONEN EN ACTIVITEITEN van 
afdelingen en secties 

► EVERTS, B. Drost, Lingedijk 35, 4014 MP Wa- 
denoijen, 0344-661440. 21 nov.: workshop. 

► MIERENWERKGROEP, G.R. van Hengel, Julia- 

nalaan 197, 3722 Bilthoven, 030-2287134. 

►SNELLEN, R.T.A. Schouten, J. Wolkerslaan 

28, 2343 BK Oegstgeest, 071-5173015. 

►TER HAAR i.o., F. Post, Henriëtte Ronner- 

straat 23, 5038 KH, Tilburg. 

► DIPTERA, Th. Zeegers, Weegschaalstraat 207, 

7521 CH Enschede, 053-4335284. 

► NOORD, W. Poppe, Zuiderveldstraat 64, 8501 

KE Joure, 0513-415918. 22 nov.: Herfst-bij- 

eenkomst te Groningen; 31 ian. 1999: Win- 

terbijeenkomst te Leeuwarden; 21 mrt 

1999: Voorjaarsbijeenkomst te Leeuwarden. 
► OOST, W.A. Hol, Wim Sonneveldstraat 40, 

7558 LW Hengelo (O.) 074-2774492 Wil¬ 

lem.hol@wxs.nl. 

►ZUID, Dré Teunissen, Strausslaan 6, 5251 HG 

Vlijmen 073-5114657. 7 nov.: Bijeenkomst 

in Maastricht. 

► NOORD-HOLLAND/UTRECHT, B. Brugge, PI. 

Middenlaan 64, 1018 DH Amsterdam 020- 

5256258. Bijeenkomsten op 18 nov. en 10 

febr. 1999. 20:00 uur, Plantage Middenlaan 
64, Amsterdam (schuin tegenover Artis- 

aquarium). Bereikbaar met tramlijn 9 vanaf 

Amsterdam CS, halte Sint-Jacob. 

►ZUID-HOLLAND, Hans Huijbregts, J. Lien- 

plantsoen 60, 2264 MC Leidschendam 070- 

3204356 hhuijbre@inter.nl.net. 9 dec.. 12 

Coördinatoren van secties en afdelingen wor¬ 

den dringend verzocht om de data van activitei¬ 

ten tijdig door te geven aan de secretaris. Tijdig 

is minstens twee maanden van tevoren: anders 

is het niet altijd mogelijk om aankondigingen 
op tijd in Verenigingsnieuws te vermelden. 

►SOS-SIGNALEN VAN PLANTEN 

Het september-number van het tijdschrift 

Natuur en Techniek (66/9) is gewijd aan het 

thema communicatie. Tussen de artikelen over 
communicatie met hersenen, computers, 

kwantumparen en ongeboren kinderen, zit 
opvallend genoeg ook een stuk van Marcel 

Dicke, Uyttenboogaart-Eliasen-hoogleraar in 

Wageningen, over planten die met insecten 

communiceren: 

"Planten die last hebben van insectenvraat, roe¬ 

pen om hulp. Ze communiceren met chemi¬ 

sche signalen; zo trekken ze de natuurlijke vij¬ 

anden van hun belagers aan. Tot nu toe ziet bij¬ 

na iedereen die driehoeksrelatie tussen plant, 

plantenetend insect en insecteneter over het 

hoofd." En dat kan kwalijke gevolgen hebben. 

Niet iedere plant is even goed in het vragen om 

hulp. Dicke spreekt van "harde schreeuwers" en 

"fluisteraars". Wanneer veredeling van planten 

uitsluitend gericht is op hoge opbrengst of resi¬ 

stentie, kan er ongewild een ras van fluiste¬ 

raars ontstaan. Dat is niet handig bij biologi¬ 

sche bestrijding van plagen. Het is dus zaak de 

"schreeuwers" van de "fluisteraars" te kunnen 

onderscheiden. Daarvoor is nog veel (gedrags)- 

onderzoek aan insecten nodig. 

►NIEUWE LEDEN 

Contactpersonen van secties en afdelingen op¬ 

gelet! Sinds april hebben zich de volgende 

nieuwe leden aangemeld: 

liv Nederlandse Entolomogische Vereniging 
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►ENTOMOLOGEN GEZOCHT F. de Hek, Zuiveringsschap Hollandse Eilanden 

en Waarden, Postbus 469, 3300 AL Dordrecht 

Aimée Leijs, Egelenburg 26, 1081 GK Amster¬ 

dam, specialiteit: migrerende vlinders 

M.L. V. Stiphout, Christinalaan 48, 6061 CZ 
Posterholt, specialiteit: microlepidoptera 

L. van Bakkum, Pro Analyse Water BV, Gilde- 

weg 44-46, 3770 AL Barneveld, specialiteit: (se¬ 

mi-) aquatische organismen, macrofauna 

H.M. Vanderheijden, Altaarstraat 16, 6438 JJ 

Oirsbeek, specialiteit: hommels 

J. Hamming, Van Diemenstraat 412a, 1013 CR 

Amsterdam, speciliateit: migrerende vlinders 

A.A.C. Verschuren, Carmenstraat 24, 3208 PC 

Spijkenisse, specialiteit: kevers 

R.W. Burrough, Schepenlaan 180, 1503 HP 

Zaandam, specialiteit: vlinders 

►OVERLIJDENSBERICHT 

Enkele weken geleden is W.F.A. Felder plotse¬ 

ling overleden. Hij was sinds 1971 lid van de 

NEV. Daarnaast was hij een kundig, actief en 

zeer gewaardeerd lid van de Vlinderstudiegroep 
van het Natuurhistorisch Genootschap Lim¬ 
burg". Hij hield zich vooral bezig met micro- en 

macrolepidoptera van het palaearctische ge¬ 

bied. -C.J. Zwakhals- 

►NIEUWE ADMINISTRATIEMEDEWERKER 

Op 15 oktober heeft Sonja Reurink afscheid 

genomen als administratiemedewerkster van 

de NEV. Zij is opgevolgd door Rick van 

Campen. Rick is op woensdag, donderdag en 

vrijdag aanspreekbaar voor het doorgeven van 

adreswijzigingen en andere administratieve 
zaken. 

E-mail admnev@bio.uva.nl, tel. 020-5256247, 

(óók amateur-entomologen!) voor betaalde pro¬ 

jecten in de Van Groenendael-Krijger-collectie 

van de afdeling Entomologie van het Zoölo¬ 

gisch Museum te Amsterdam. De Van Groe¬ 

nendael-Krijger-collectie bestaat uit ca. 1 mil¬ 

joen vlinders uit het Oriëntaalse en Australi¬ 

sche gebied. De vlinders werden in de perio¬ 

den 1931-1942 en 1949-1954 verzameld door 

het echtpaar Van Groenendael-Krijger en door 

anderen die daarvoor van het echtpaar op¬ 

dracht kregen. 

In 1979 werd de collectie bij testamentaire be¬ 

schikking ten geschenke gegeven aan het Zoö¬ 

logisch Museum in Amsterdam. Toen werd ook 

door het echtpaar Van Groenendael de Van 

Groenendael-Krijger-Stichting in het leven ge¬ 

roepen die tot doel heeft "...de bevordering van 

de entomologische wetenschap in Nederland, 

in het bijzonder door het prepareren, rangschik¬ 
ken, bewerken en instandhouden van de door 

de heer J.M.A. van Groenendael opgebouwde 

Indo-australische Lepidoptera-verzameling, als¬ 

mede het bevorderen van de bestudering van 

de Indo-australische Lepidoptera, waarbij de 

voornoemde verzameling een belangrijk deel 

van het studiemateriaal dient te verschaffen." 

De Van Groenendael-Krijger Stichting heeft 

geld ter beschikking gesteld voor het aanstel¬ 

len van een (amateur-)entomoloog voor een pe¬ 
riode van zes maanden (december '98-juni '99, 

verlenging behoort tot de mogelijkheden), die 

belast zal worden met het sorteren en prepare¬ 

ren van tropische vlinders. Na het prepareren 

dienen de dieren te worden ingevoegd in de 

collectie. Zonodig dienen delen van de collectie 

opnieuw te worden opgesteld. 

Van belangstellenden wordt vóór 15 december 

'98 een schriftelijke reactie verwacht, onder bij¬ 
voeging van een korte argumentatie en een 

Curriculum Vitae gericht op activiteiten op en¬ 

tomologisch gebied. Wij verzoeken u uw reac¬ 

tie te sturen naar: Sandrine A. Ulenberg, Afde¬ 

ling Entomologie, Zoölogisch Museum Amster¬ 

dam, Plantage Middenlaan 64, 1018 DH Am¬ 

sterdam. Fax 020-5256528. Voor meer informa¬ 

tie kunt u Sandrine Ulenberg opbellen op tel. 

nr. 020-5256243. 

Nederlandse Entolomogische Vereniging lv 
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►INTERNET EN INSECTEN: Embioptera 

Als student ving ik in Spanje onder stenen eens 
wat kleine, onbeduidende insectjes. Eigenlijk 

was ik op zoek naar spinnen, maar ik had er 

een goede gewoonte van gemaakt om ook al¬ 

lerlei ander bewegend spul meteen maar mee 
te nemen: pissebedden, duizendpoten, en nu 

dus kleine bruine wezentjes die wel wat op 

jonge oorwormen leken. Toen ik ze onder een 

loep bekeek, realiseerde ik me met een schok: 

"Dit zijn ze! De webspinners onder de insecten: 

embioptera!" Het was één van die magische in- 

sectengroepen die ik altijd uit mijn hoofd had 
moeten leren, maar die ik nog nooit in leven¬ 

den lijve had gezien. En hier zaten ze zomaar 

onder de stenen. 

De dagen daarna vond ik er nog meer. Wat ik 

voorheen voor schimmel had aangezien, bleek 

in werkelijkheid een buizenstelsel van spinsel 

waar de embiopten in zaten. Als je even wacht¬ 

te, begonnen ze te bewegen en kon je ze ge¬ 

makkelijk lokaliseren. Als je nog langer wachtte 

begonnen ze soms beschadigingen in het bui¬ 

zenstelsel met spinsel te repareren. Het spinsel 

kwam niet uit de kop of uit het achterlijf, maar 

merkwaardigerwijs uit verdikte tarsusleden van 

het eerste pootpaar. Met trage, plechtige be¬ 

wegingen wreven ze hun voorpoten langs ga¬ 

ten en scheuren. De gaten sloten zich hierbij 

als vanzelf. 

Embioptera leven in zelfgesponnen gangen. 

Het liefst blijven ze daar altijd in zitten. Het 

gangenstelsel wordt voortdurend uitgebreid 
over nieuwe voedselbronnen: meestal dood 

plantaardig materiaal. Het leven in nauwe gan¬ 

gen is niet altijd even gemakkelijk, vooral niet 

wanneer het op paren aankomt. Daarom zijn bij 

het mannetje de cerci vergroeid tot een asyme- 

trisch copulatieorgaan. Daarmee kan hij een 

vrouwtje aan de rechterzijkant benaderen. Vaak 

zijn mannetjes gevleugeld. Dan kun je je goed 

voorstellen dat ze waarschijnlijk het meest 

verwant zijn met steenvliegen. 
Interessante dieren dus, die embiopten, maar 

als student kostte het me wel enige moeite om 
al die sappige details boven water te krijgen. 

Tegenwoordig zou ik naar het internet grijpen. 
Bij wijze van test heb ik dat dan ook maar eens 

gedaan. 
Bij een eerste scan met AltaVista blijken er zo'n 

160 sites iets met Embioptera te maken te 

hebben. Als je die naloopt blijkt het vaak te 

gaan om non-informatieve zaken als collectie- 

lijsten van musea en conservatoren die de Em¬ 

bioptera onder hun hoede hebben maar er ver¬ 

der niets mee doen. Verder blijken er geen ech¬ 

te Embioptera-sites te bestaan, maar zijn de 

embiopten altijd ergens ondergeschoven. Dat 

leidt tot ellenlange adressen die niet meer op 

één regel passen. Daarom staan ze hieronder 

apart. Wie ze na wil lopen kan mij even een 

mailtje sturen (koomen@naturalis.nnm.nl) om de 

adressen teruggemaild te krijgen. Dan hoef je 

ze alleen nog maar aan te klikken. 

Het beste overzicht wordt gegeven op CD: plaat¬ 

je, technische gegevens en enkele anecdotes, 

bijvoorbeeld dat de vleugels zo flexibel zijn dat 

ze bij achteruit kruipen over de kop geslagen 

kunnen worden. Ook Gordon's Embioptera 

Page (2) geeft een korte introductie (inclusief 

zeldzaam fotootje van een mannetje en een 

vrouwtje) en vooral een lange literatuurlijst. 

Sinds ik student was is er toch nog wel wat bij 
gekomen. Edward Ross is echter nog steeds 

de wereldspecialist. Op (3) geeft hij een check¬ 

list van alle 8 families met 311 recente en 4 
fossiele soorten. 

David R. Madison laat in de tree of life ® zien 

waar de Embioptera allemaal een zustergroep 

van zouden kunnen zijn: de steenvliegen, de 

orthopteroïden of onopgelost. 

Tenslotte geeft © nog enige informatie over 

Sclerogibbidae: een groep parasitaire Bethyli- 

den-achtige aculeaten, die het uitsluitend op 

Embioptera gemunt hebben. -PK- 

© http://www.cals.ncsu.edu/ncsu/cals/course/ent425/compendiunVwebspi~1.html 

@ http://207.153.254.27/main/embiop.html 

© gopher://cas.calacademy.org/00/depts/en1/embilist 

© http://ag.arizona.edu/tree/eukaryotes/animals/arthropoda/hexapoda/neoptera.html 

© http://obelix.forst.uni-muenchen.de/LST/ZOO/HEITLAND/PONLI.../sclerogibbidae.htm 
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specimens since 1975 (table 1) increased in B. 
signaticollis. An obvious reason for this shift 
can not be deduced from the available data. 
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Introduction 

The Micropterigidae, a family of smaller 

moths with 118 described species of which 65 

are placed in the genus Micropterix (Heath, 

1987), is represented in The Netherlands by 

seven species. 

The Micropterigidae are probably the most 

primitive group of Lepidoptera. They possess, 

for example, functional mandibles in the adult, 

and their wing venation is homoneurous. 

Some authors (e.g. Hinton, 1946) considered 

the Micropterigidae as a separate order of in¬ 

sects because of their affinities to the Tricho- 

ptera. However, at present it is not doubted 

that the Micropterigidae are true Lepidoptera. 

The moths are relatively small: the wing¬ 

span of the Dutch species ranges from 6.0 to 

12.2 mm. The colours of the forewing are 

strikingly beautiful: either purple with golden 

markings, or bronzy golden with or without 

silvery markings. 

We have studied the Dutch Micropterix 

material in private and museum collections, 

and discovered two species, new to The 

Netherlands, viz. Micropterix schaejferi 

Heath and Micropterix osthelderi Heath. 

List of the Dutch species of Micropterix 

The classification of the family has not yet 

been worked out. Therefore we still follow the 

classification, already given by Rebel (1901), 

which is preferred to the alphabetical order, 

used by Heath (1987, 1996). This old classifi¬ 

cation is also adopted in the Dutch checklist of 

Microlepidoptera (Küchlein, 1993). Also the 

numbering of the species is in accordance with 

the checklist. Thus we compiled the following 

list: 

1. Micropterix tunbergella (Fabricius, 1787) 

2. Micropterix mansuetella Zeller, 1844 

3. Micropterix aureatella (Scopoli, 1763) 

3a. Micropterix schaejferi Heath, 1975 

3b. Micropterix osthelderi Heath, 1975 

4. Micropterix aruncella (Scopoli, 1763) 

5. Micropterix calthella (Linnaeus, 1761) 

Identification 

Identification of the Dutch species of 

Micropterix, based on colour and markings of 

the forewing, does not present great problems, 

unless the specimens are heavily worn (espe¬ 

cially in the basal part of the forewing). In the 

latter case the male genitalia which are fairly 

characteristic for the species can be inspected 

in situ in most specimens. In contrast, the fe¬ 

male genitalia are poorly sclerotized, and 

therefore not or hardly useful for identification 

purposes. 
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The key presented in this paper is based on 

colour and markings of the forewing only. 

Key to the Dutch species of Micropterix 

1 Vertex black .. M. mansuetella 
May and early June. Wingspan 7.0 - 8.5 mm. 

Fore wing purple gold with pale golden markings: a 

spot or a fascia at one-quarter and a fascia at one- 

half (fig. 1). 

- Vertex yellowish, ochreous or ferruginous. 

............ 2 

2 Forewing golden or bronzy golden without 

lighter or darker fasciae ..... 3 
Forewing with costal half or whole base purple or 

coppery purple. 

- Forewing with lighter or darker fasciae ... 4 
Forewing bronzy golden with silvery white mark¬ 

ings or golden with purple fasciae or purple with 

golden fasciae. 

3 Forewing with only costal half of base pur¬ 

ple (fig. 2) .. M. aruncella (female) 
May to early July. Wingspan 6.0 - 8.5 mm. 

- Forewing with whole of base purple or cop¬ 

pery purple (fig. 3) .. M. calthella 
Late April, May and June. Wingspan 7.0 - 9.5 mm. 

4 Forewing bronzy golden with silvery white 

markings (fig. 4). M. aruncella (male) 
May to early July. Wingspan 6.0 - 8.5 mm. 

Forewing markings consist of a narrow mostly in¬ 

complete fascia at one-quarter, a narrow fascia at 

one-half and sometimes a spot in the apical part. 

- Forewing golden with purple fasciae or 

purple with golden fasciae .. 5 

5 Forewing bronzy golden with purple red 

markings (fig. 5) .. M. tunbergella 
May. Wingspan 8.0 - 10.5 mm. Forewing mark¬ 

ings consist of a basal spot, and three mostly par¬ 

tial fasciae (the second one costally bifurcate). 

- Forewing purple violet with golden mark¬ 

ings ...... 6 

6 Forewing basally from the first fascia with¬ 

out golden markings (the whole basal part 

similar to the ground colour) (fig. 6) .......... 

..... M. aureatella 
May and first days of June. Wingspan 8.0 - 11.0 

mm. Forewing markings consist of a sometimes 

partial fascia at one-quarter, a sometimes broken 

fascia at one-half and a mostly incomplete fascia at 
three-quarters. 

- Forewing at least basally from the first fas¬ 

cia with a broad red golden dorsal streak, 

which may nearly reach the costa .. 7 

7 Forewing with a red golden dorsal streak 

from base to one-half reaching the median 

fascia and not broader than half of the wing 

(fig. 7) ..... M. schaefferi 
May and June. Wingspan 8.7 - 12.2 mm. The 

bronzy golden forewing markings consist of a fas¬ 

cia at one-third, a fascia at one-half, a costal spot at 

two-thirds (which is sometimes united with the 

median fascia) and and incomplete fascia at three- 

quarters. The red golden forewing markings con¬ 

sist of the basal dorsal streak and a dorsal streak 

near apex. 

- Forewing with a broad basal streak, fused 

with the first fascia; in the basal area only 

purple violet spots near costa and dorsum 

remain from the ground colour (fig. 8) .. 

...... M. osthelderi 
Late April and May. Wingspan 9.2 - 12.1 mm. In 

the forewing except for the almost completely 

golden basal area a bronzy golden fascia at one- 

half, a costal spot at two-thirds (sometimes united 

with the median fascia), an incomplete fascia at 

three-quarters (also sometimes united with the me¬ 

dian fascia) and a red golden dorsal streak near 

apex. 

Bionomics 

The Dutch species of Micropterix are univol- 

tine. Adults are diurnal from late April to ear¬ 

ly July, and usually are active only in the sun¬ 

shine. The moths visit flowers where they feed 

on pollen by means of their chewing mouth 

parts. Sometimes they can be found aggregat¬ 

ed on flowers, e.g. Micropterix calthella on 

the flowers of the buttercup (Ranunculus). 

The adults of Micropterix species are also 

found on the flowers of oak (Quercus), 

sycamore (Acer), hawthorn (Crataegus), 

sedges (Carex) and many herbaceous plants. 

The plant preferences of some species are 

given by Heath (1960). Moreover, the moths 

are found on tree trunks, e.g. Micropterix tun¬ 

bergella on the trunks of hornbeam (Carpinus 

betulus L.). 

While a great deal is known of the adult 

structure and behaviour, few data are available 

of the early stages, and especially the larval 
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Fig. 1-8. Wing patterns of the Dutch species of Micropterix. 1, M. mansuetellœ, 2, M. aruncella (female); 3, M. calthel¬ 

la', 4, M. aruncella (male); 5, M. tunbergella; 6, M. aureatella\ 7, M. schaefferi; 8, M. osthelderi. 

habits. The eggs are laid on the surface of the 

soil amongst vegetation. The larvae of 

Micropterix aruncella and M. calthella feed 

on fresh photosynthetic angiosperm tissue 

(Carter & Dugdale, 1982). Of the other Dutch 

species the larval habits are unknown. It is 

possible that the larvae of these species live in 

the litter layer, cropping fungal hyphae or 

minute particles of leaf-litter. Both in England 

and in Germany Micropterix aruncella and M. 

calthella the larvae hibernate (Carter & 

Dugdale, 1982; Lorenz, 1961). 

Faunistics 

Distribution maps for five species of Micro¬ 

pterix, known from The Netherlands, are 

given in Küchlein (1993). Additional records 

did not change the distribution patterns of 

these species essentially, so there is no real 

need to produce new distribution maps now. 

Additional data of importance are mentioned 

under the individual species treated below. 

This applies also to the two species, not incor¬ 

porated in the checklist of Küchlein (1993). 

Micropterix tunbergella. The first speci- 
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men since nine years was found on the trunk 

of a hornbeam by Ch. Naves in the Heeken- 

broek near Drempt (province of Gelderland) 

in 1994. This locality is now the most norther¬ 

ly one in The Netherlands for this species. 

Micropterix mansuetella. Ch. Naves found 

some specimens of this very local species in 

the Heekenbroek near Drempt (province of 

Gelderland) in 1994. 

Micropterix aureatella. Of this local spe¬ 

cies a population was discovered by Küchlein 

in the Wooldse Veen near Winterswijk (pro¬ 

vince of Gelderland) in May 1997. 

Micropterix schaefferi. The first author dis¬ 

covered a small series of this species in the 

collection of J. B. Wolschrijn under the name 

Micropterix aureatella, collected by B. van 

Aartsen near Zeddam (province of Gelder¬ 

land) on 7 May 1977. Of this series only three 

specimens are kept in the collections. This 

finding means an addition to the Dutch list 

(Küchlein, 1993). The moth is finely figured 

(in colour) by Whitebread (1992), the male 

genitalia are pictured by Heath (1975) and 

Karsholt & Schmidt Nielsen (1978). Micro¬ 

pterix schaefferi is found most frequently in 

the mountainous regions of Central Europe, 

but very locally elsewhere (Belgium, Den¬ 

mark, Corsica and the Balkans). 

Micropterix osthelderi. The first author dis¬ 

covered a female of M. osthelderi in the col¬ 

lection of the Institute of Systematics and 

Population Biology of the University of 

Amsterdam (Zoological Museum) under the 

name Micropterix aureatella. This species had 

not been reported before from The Nether¬ 

lands. The moth is figured in colour by White- 

bread (1992), the male genitalia are figured by 

Heath (1975), Razowski (1975) and Karsholt 

& Schmidt Nielsen (1978). The distribution of 

M. osthelderi is confined to Central Europe, 

except a male, taken in 1973 in Denmark 

(Karsholt & Schmidt Nielsen, 1978) and this 

Dutch specimen. The latter was found at Epen 

(province of Limburg) on 28 May 1911, and 

collected by H. J. van der Beek. Van der Beek 

is the same collector who found a specimen of 

Phyllonorycter irmella (Palm) in The Nether¬ 

lands (Küchlein & Langohr, 1998). It may be 

surprising that a relatively unknown collector 

as Van der Beek made such remarkable find¬ 

ings in The Netherlands. Yet we are confident 

that his records are reliable. In the case of P. 

irmella, of which only two specimens are 

known, a record from anywhere would be ex¬ 

ceptional. Micropterix osthelderi was found 

by Van der Beek in the southern part of 

Limburg. In the second half of the last century 

it was generally felt that this part of Limburg 

did not belong to The Netherlands faunistical- 

ly. Consequently, collecting data are scarce 

during that period, but round the turn of the 

century this opinion changed. Enthousiastic 

publications appeared on flora, fauna and geo¬ 

logy of this region, and Van der Beek may 

have been inspired to his excursion by the 

popular book of Heimans (1911) on this sub¬ 

ject which appeared shortly before his visit to 

Limburg. Moreover, the style of setting of 

both specimens (.Phyllonorycter irmella and 

Micropterix osthelderi) is very characteristic. 

Finally, the specimens, albeit rather worn, 

were evidently fresh when they were set. 

Micropterix aruncella. Recently this spe¬ 

cies is observed more frequently in the north¬ 

ern parts of the country. It is now also known 

from the West Frisian Islands, where it was 

found on Texel (R. de Vos). Moreover, it was 

recorded from the province of Groningen for 

the first time, where it was found at Meerwijck 

(near the city of Groningen) in 1995 by J. H. 

Donner and subsequently at Blijham (J. B. 

Wolschrijn) and in the Metbroek (J. H. 

Küchlein) in the next year. 
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Boekbesprekingen BoekbHrekingen Boe' sprc 

meer 

Boekbesprekingen Boekbesprc 

Soft scale insects: their biology, natural en¬ 
nemies and control, 1997. YAIR BEN-DOV 

& CHRIS J. HODGSON eds. World crop 

pests vol 7A: i-xxiv, 1- 452; illustr., refs.; ge¬ 

neral index 38, index to coccoid taxa 12, index 

to parasitoids, predators and pathogens 2, in¬ 

dex to plant names 4 kolommen; vol 7B: i-xvi, 

1-442; illustr., refs.; general index 45, index to 

coccoid taxa 10, index to parasitoids, preda¬ 

tors and pathogens 16, index to plant names 7 

kolommen. Elsevier Science bv (Postbus 211, 

1000 AE Amsterdam), ISBN 0-444-89303-2 

& 0-444-82843-5. Prijs (gebonden, 30 cm) 

ƒ 470,- (deel 7 A) en f460,- (7B). 

Het is een grote verdienste van Wim Helle dat 

hij de behoefte aan een reeks samenvattende, 

maar tegelijkertijd diepgaande, boeken over 

belangrijke groepen van plaagorganismen 

heeft onderkend, en dat hij daarvoor een uitge¬ 

ver heeft weten te interesseren. De reeks, die 

in 1985 van start ging, heeft van meet af aan 

een hoog niveau gehad, en het het is geen ge¬ 

ringe prestatie dat er nu zeven delen, vaak, zo¬ 

als nu, meer dan één band in omvang, zijn uit¬ 

gekomen. 

Zoals in de reeks gebruikelijk is, bestaat het 

werk uit drie delen: 1. algemene aspecten 

over bouw, verwantschappen, physiologie en 

technieken, 2. natuurlijke vijanden, en 3. 

schade en bestrijding. Deel 1 vult de gehele 

eerste band, de delen 2 en 3 de tweede. (De 

banden zijn los verkrijgbaar.) 

Misschien wel door mijn hooggespannen 

verwachting viel de eerste band mij niet mee. 

Het deel begint, na een korte diagnose van de 

familie, met een bespreking van de morfologie 

van het volwassen wijfje, die sterk overlapt 

met een bespreking van de taxonomische ken¬ 

merken van het volwassen wijfje, zo’n hon¬ 

derd pagina’s verderop. De bespreking door 

Giliomee van het volwassen mannetje is een 

soort checklist van morfologische termen, op¬ 

gehangen aan een slecht gereproduceerde en 

toch al niet zo leesbare figuur van hemzelf uit 

een publicatie uit 1967. Merkwaardigerwijze 

zijn ook elders in het boek de meeste afbeel¬ 

dingen van de mannetjes bijna onbruikbaar. 

Daar staat tegenover dat een sommige foto’s 

irriterend overbodig zijn (een analiste met een 

exhauster, bijv.). Er is een hoofdstuk van 

Hodgson over de classificatie van de 

Coccoidea en de subfamilies van de Coccidae, 

maar een determinatietabel erbij was erg han¬ 

dig geweest. Een vreemde eend in de bijt is 

een bijdrage van Douglas Miller en Hodgson 

over de phylogénie van voomoemde groepen 

(zonderling genoeg van dat hoofdstuk ge¬ 

scheiden door hoofdstukken over infraspeci- 

fieke variatie en zoogeografie); dit is een ori¬ 

gineel artikel, compleet met kenmerkenmatrix 

en consensusbomen, dat in een systematisch 

tijdschrift niet misstaan zou hebben, maar in 

een boek als dit misplaatst is. Een breedspra¬ 

kig hoofdstuk over pela-was is naar mijn ge¬ 

voel eveneens out of balance. 

Maar daar staan toch wel heel lezenswaar¬ 

dige samenvattingen tegenover, die een groot 

spectrum van schildluisbiologie dekken, zoals 

over de levenscyclus, de relatie met mieren, de 

chemische samenstelling van de was, over 

roetschimmels, honingdauw, endosymbion- 

ten, effecten op de waardplant, galvormers, 

enz. Schildluizen zijn fascinerende organis¬ 

men, wie dat nog niet wist wordt het hier ge¬ 

waar. De band wordt afgesloten met twee 

technische hoofdstukken, over verzamelen en 

prepareren (een notoir lastig probleem bij de¬ 

ze organismen), en over kweken van schildlui¬ 

zen. 

De tweede band maakt een evenwichtiger 

indruk, al stoort het ook hier dat de druk lelijk 

is, en dat mede daardoor veel illustraties rafe¬ 

lig zijn, en de meeste foto’s vaag. Hier vindt 
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men hoofdstukken over pathogene schimmels, 

predatoren (lieveheersbeestjes, galmuggen) en 

uiteraard veel aandacht voor de parasitoide 

groepen. Het derde en laatste deel begint met 

een hoofdstuk over bestrijding middels stoffen 

die de voortplanting verstoren en over biologi¬ 

sche bestrijding binnenshuis, gevolgd door de 

bespreking van 18 afzonderlijke culturen en 

hun schildluisplagen. 

Ook al zijn deze twee banden niet moeder's 

mooisten, en ook al kosten ze desondanks een 

rib uit het lijf, het valt niet te ontkennen dat en¬ 

tomologen die op een of andere manier met 

deze groep van insecten in aanraking komen, 

ook om deze delen van World Crop Pests niet 

heen kunnen. 

W. N. Ellis. 

ROBERTS, M. J. 1998. Tirion Spinnengids: 

uitgebreide beschrijving van ruim 500 

Europese soorten. Vertaling en bewerking A. 

P. NOORDAM; pp. 1-397; index Nederlandse 

namen 18 kolommen, index wetenschappelij¬ 

ke namen 15 kolommen. B.V. Uitgevers¬ 

maatschappij Tirion (Postbus 309, 3740AH 

Baarn); ISBN 90-5210-268-6. Prijs (gebon¬ 

den) ƒ 65,-. 

Eindelijk is er een Nederlands spinnenboek 

waar de geïnteresseerde leek écht een eind 

mee op weg kan komen. Tot nu toe viel dat 

niet mee. In Nederland is er keus uit zo'n 600 

soorten spinnen, maar uit veel minder boeken 

om er uit wijs te worden. Er waren al een aan¬ 

tal vertaalde fotogidsjes, maar spinnen zijn zo 

variabel in kleur en houding dat foto’s vrijwel 

nooit uitsluitsel geven. Voor een zekere deter¬ 

minatie is een inspectie van de uitwendige ge¬ 

slachtsorganen essentieel. Bij vrouwtjes zijn 

dat verharde structuren rond de geslachtsope- 

ning in het achterlijf, bij mannetjes zijn het 

vergroeiingen van de palptoppen. Er zitten 

pompjes in waarmee het mannetje zijn sperma 

opzuigt alvorens dit bij het vrouwtje in te 

brengen. Hoe groot de variatie binnen een 

soort ook is, het geslachtsorgaan ziet er altijd 

hetzelfde uit. Helaas loopt niet iedereen me¬ 

teen warm voor genitaal onderzoek, zeker niet 

als er een dure stereoloep en enkele Engelse en 

Duitse boekwerken van over de honderd gul¬ 

den bij nodig zijn. Menig pril arachnologisch 

enthousiasme werd daardoor al in de kiem ge¬ 

smoord. 

Gelukkig kwam Michael I. Roberts in 1995 

met een gulden middenweg: Collins Field 

Guide of Spiders of Britain & Northern 

Europe. Een betaalbaar, handzaam boek met 

uitstekende, getekende kleurenplaten van 

complete spinnen om een overzicht te krijgen 

van wat er aan spinnen te koop is. Vervolgens 

maken gedetailleerde zwart-wit tekeningen 

van de mannelijke en vrouwelijke geslachtsor¬ 

ganen een precieze determinatie mogelijk. 

Alle Engelse spinnensoorten werden opgeno¬ 

men behalve de Linyphiidae, de dwerg- en 

hangmatspinnen. Het gros hiervan is zelfs in 

volwassen toestand zo klein (enkele millime¬ 

ters) dat ze door een beginner toch niet worden 

opgemerkt. Er is een flinke vergroting nodig 

om ze op naam te brengen. Toch werden enke¬ 

le gemakkelijk herkenbare soorten toege¬ 

voegd, bijvoorbeeld met een karakteristieke 

tekening of kopvorm. Vooral de mannelijke 

dwergspinnen vertonen nog al eens merk¬ 

waardige bulten, tuten, inkepingen en kwast¬ 

jes, die een rol spelen bij de paring. 

Waar nodig werden tabellen toegevoegd, 

ook weer uitstekend geïllustreerd. Het geheel 

werd gecompleteerd met zo’n dertig pagina’s 

achtergrondinformatie over biologie, systema¬ 

tiek, vangen, conserveren en bestuderen van 

spinnen. Roberts beschrijft ook een “spi-pot” 

gemaakt van in elkaar geschoven plastic be¬ 

kertjes en doorzichtig huishoudfolie. Hierin 

kunnen spinnen zodanig klem worden gezet, 

dat men ze rustig kan bekijken. Zelfs de o- 

zo-belangrijke genitaliën kunnen in het veld 

met een loep of veldmicroscoop worden be¬ 

studeerd. De spin hoeft niet per se dood. 

Nu is dit bruikbare boek ook nog in het 

Nederlands vertaald. Bovendien heeft de ver¬ 

taler, Aart Noordam, zich veel moeite getroost 

om de spinnengids voor het Nederlands taal¬ 

gebied compleet te maken. Er werden ruim 70 

soorten toegevoegd die wél in de Benelux 

voorkomen maar niet in Groot-Brittannië. 
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De gids bevat nu meer dan 1800 afbeeldingen, 

waarvan zo’n 300 in kleur. Van alle soorten 

wordt opgegeven of ze in Nederland, in België 

of op de Waddeneilanden voorkomen. Ge¬ 

gevens over de periode waarin soorten vol¬ 

wassen zijn, werden aangepast aan de Neder¬ 

landse situatie. Tenslotte zijn Nederlandse 

namen toegevoegd, waarbij de in omloop 

zijnde Nederlandse namen volgens Jocqué 

(zie bijvoorbeeld de spinnenlijst bij het pro¬ 

gramma Orde) nog eens kritisch onder de loep 

zijn genomen. 

Het geheel komt aardig in de richting van 

een handboek voor de Nederlandse spinnen, 

maar heeft nog steeds het formaat van een 

veldgids. Het boek is daardoor handig als refe¬ 

rentie voor de gevorderde arachnoloog, maar 

ook als eerste ontsluiter van de spinnenwereld 

voor de geïnteresseerde leek. Al bladerend of 

determinerend komt men een schat aan gege¬ 

vens en anekdotes tegen, die illustreren dat 

een spin niet (alleen maar) eng is, maar tal van 

fascinerende kanten heeft. Dat het boek inder¬ 

daad zo werkt, blijkt uit de uitgebreide aan¬ 

dacht in bijna alle kranten. Steevast hebben 

journalisten zich laten verleiden om niet alleen 

over het boek, maar vooral ook over de spin¬ 

nen zelf te schrijven. En terecht natuurlijk 

Peter Koomen. 

VISSER, H. (ed.), 1997. Libellenlarven van 
Nederland (Dragonfly larvae of the 
Netherlands). Biodiversity Center of ETE 

CD-ROM. Windows Versie 1.0. Prijs ƒ 275,-. 

Deze CD-ROM wordt gepresenteerd als ‘een 

eerste aanzet om te komen tot een identifica¬ 

tiesysteem voor de totale limnologische fauna 

van West Europa’. Het programma wordt ge¬ 

financierd door enkele organisaties die onder¬ 

zoek verrichten naar de waterkwaliteit. Ik kan 

niet beoordelen in hoeverre dit product kan 

bijdragen aan die doelstelling, dus geef ik mijn 

mening als ware het een onafhankelijk pro¬ 

duct. 

De CD-ROM bestaat uit inleidende teksten, 

soortbeschrijvingen, figuren, determineerta- 

bellen, een woordenlijst en literatuurverwijzin¬ 

gen. Het grootste deel van de tekst en de figu¬ 

ren zijn niet origineel. Veel teksten, o.m. van 

de oecologie, zijn afkomstig uit het KNNV- 

boek van D. C. Geijskes en ondergetekende 

‘De libellen van Nederland’, gepubliceerd in 

1983. De verspreidingskaarten zijn afkomstig 

uit een publicatie van Wasscher en anderen uit 

1995. Er zijn vele illustraties van imago’s en 

larven in kleur, veelal van Bellman en eerder 

gepubliceerd in zijn boek ‘Libellen, beobach¬ 

ten, bestimmen’. Tekeningen van de larven 

zijn uit vele bronnen. Origineel zijn de video¬ 

beelden en de ‘IdentifyIt’ determineertabel. 

Het maken van een multimediaproduct is 

zeer tijdrovend. De oorzaak hiervan is onder 

meer dat al die voor de gebruiker zo gemak¬ 

kelijke ‘hyperlinks’ moeten worden gepro¬ 

grammeerd. Ook de samenstelling van een 

datamatrix van soorten tegen kenmerken, de 

noodzakelijke basis voor een multi-entry de- 

termineersysteem, is buitengewoon arbeidsin¬ 

tensief. Immers van alle soorten moeten alle 

kenmerken worden gescoord, ook al hebben 

deze in een bepaald genus in het geheel geen 

diagnostische waarde. En naast inhoud vraagt 

ook de vormgeving in multimedia-producten 

veel aandacht, en brengt dus hoge kosten met 

zich mee. 

Hoe bruikbaar is nu deze CD-ROM? De 

Identifylt determineertabel lijkt goed te wer¬ 

ken, al is het op zijn minst wat ongelukkig dat 

men eerst een keuze moet maken uit een tabel 

voor de Zygoptera en een voor de Anisoptera. 

Het direct kunnen oproepen van de bijbehoren¬ 

de illustraties en referenties is ook in orde. 

Maar er is ook veel dat mij minder bevalt: de 

foto’s van de imago’s zijn wel mooi, maar 

waarom staan ze op een CD-ROM van de li¬ 

bellenlarven? De foto’s van de libellenlarven 

zijn minder bruikbaar. De tekeningen zijn dik¬ 

wijls uit verschillende bronnen bij soorten die 

men wil vergelijken, hetgeen de vergelijking 

niet eenvoudiger maakt. Lange teksten, zoals 

beschrijvingen, vind ik beter tot zijn recht 

komen in gedrukte vorm, en dat laatste geldt 

eigenlijk ook voor veel lijntekeningen. 

Computers kunnen zaken adequaat volgens 

vaste procedures aflopen, maar het blijft oplet- 
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ten. Wat moet ik denken van teksten als The 

dorsale stekels op abdomen is segment 3 t/m 7’. 

Ook de oorspronkelijk taal van het program¬ 

ma, Engels, komt zo nu en dan te voorschijn. 

Nu ja, Engels? Wat betekent de mededeling 

‘Bring you to Genus Aeshna?’. 

De vormgeving van ETI-producten heeft 

op mij nooit veel indruk gemaakt. Het lijkt 

niet zo belangrijk, want het gaat wetenschap¬ 

pers toch om de inhoud? Wie een breder pu¬ 

bliek wil bereiken zal naar mijn mening toch 

ook in uiterlijk moeten investeren. 

Als geheel beschouwd vind ik het product 

onevenwichtig, met teksten, figuren en foto’s 

die blijkbaar eenvoudig te verkrijgen waren, 

maar niet noodzakelijk elkaar goed aanvullen. 

De Identifylt tabel is een aanwinst die het ver¬ 

dient ruim onder de aandacht gebracht te wor¬ 

den. De prijsstelling is echter zodanig dat 

alleen de zeer welgestelden onder de libellen¬ 

onderzoekers aanschaf zullen overwegen. 

I. van Tol. 
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De hooiwagen Platybunus pinetorum, nieuw voor de 

fauna van Nederland (Opiliones: Phalangiidae) 

Hay Wijnhoven 

WIJNHOVEN, H., 1999. THE HARVESTMAN PLATYBUNUS PINETORUM, NEW FOR THE FAUNA OF THE 

NETHERLANDS (OPILIONES: PHALANGIIDAE). - ENT. BER., AMST 59 (12): 233-237. 

Abstract: On 11 April 1998 three adult females of Platybunus pinetorum were found in a forest near Nijmegen, provin¬ 

ce of Gelderland, The Netherlands. On 2 May 1998 four adult females and two adult males of the species were collected, 

on 26 June 1998 a female specimen. Data on morphology, ecology and distribution are given, and the species is compa¬ 

red with the rather similar Rilaena triangularis. Illustrations are presented of distinguishing characters of the two spe¬ 

cies. 

Groesbeeksedwarsweg 300, 6521 DW Nijmegen. 

Inleiding 

Van het genus Platybunus C. L. Koch komen 

in Europa zes soorten voor. De verspreiding is 

voornamelijk beperkt tot de Alpen, Karpaten 

en bergsystemen van de Balkan. In april, mei 

en juni 1998 is Platybunus pinetorum (C. L. 

Koch) gevonden ten oosten van Nijmegen. 

Gezien haar huidig bekende verspreidingsge¬ 

bied kon deze soort niet in Nederland worden 

verwacht. 

Rilaena triangularis (Herbst), die tot voor 

kort tot het genus Platybunus werd gerekend 

(Spoek, 1975), is de enige in Nederland voor¬ 

komende soort die enige gelijkenis met Platy¬ 

bunus pinetorum vertoont. De verschillen tus¬ 

sen beide soorten worden hier kort behandeld. 

Morfologie 

Platybunus pinetorum, die in formaat en habi¬ 

tus veel lijkt op de in Nederland heel algeme¬ 

ne Rilaena triangularis, is een forse, langbeni¬ 

ge soort. De vrouwtjes dragen een markante 

zwarte zadeltekening die vooral op de cépha¬ 

lothorax opvallend begrensd wordt door een 

zilverwitte omranding (fig. 2). De onderzijde 

is lichter, bleekgeel, met enkele kleine zwarte 

vlekken. De poten zijn vanaf de femora vrij¬ 

wel egaal geelbruin. De mannetjes lijken van 

een afstand bezien helemaal zwart; van dicht¬ 

bij is een onduidelijke zadeltekening te her¬ 

kennen (fig. 1). Ook ventraal zijn zij donker¬ 

bruin tot bijna zwart gepigmenteerd; achter de 

coxae van het laatste pootpaar loopt diagonaal 

een langgerekte, lichte vlek (openingen van 

het tracheeënstelsel); de poten zijn geelbruin. 

Ten opzichte van het vrouwtje is het mannetje 

kleiner, het abdomen is dorsoventraal afgeplat 

en loopt naar achteren spits toe. Rilaena trian¬ 

gularis is veel onopvallender gekleurd, de 

vrouwtjes van die soort hebben een onduide¬ 

lijke zadeltekening, terwijl de mannetjes bijna 

egaal bleek geelbruin zijn. Gemiddeld is R. 

triangularis ongeveer 1,2 mm kleiner dan P. 

pinetorum, van welke laatste soort de man¬ 

netjes ruim 5 mm lang zijn, de vrouwtjes 7,5 

tot 8 mm (gemeten vanaf de voorrand van de 

céphalothorax). 

Het ocularium is groot en veel breder dan 

lang (een kenmerk voor Platybunus), in het 

midden is het heel diep ingesneden, de insnij¬ 

ding loopt door tot de voorzijde van de oog- 

heuvel (fig. 1-3). Er zijn twee rijen van 9 of 10 

(soms tot 12) bleke knobbeltjes waarop een 

doorn staat, vergezeld van een kleine stekel. 

De ogen zijn omgeven door zwart pigment. 

Bij R. triangularis is het ocularium ongeveer 

even breed als lang, de mediane insnijding 

verloopt minder diep en niet helemaal tot de 

voorkant (fig. 4). 

De cheliceren zijn robuust, normaal ge- 
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Fig. 1-2. Habitus van Platybunus 

pinetorum; 1, â ; 2, $. 

bouwd, zonder speciale kenmerken. De vorm 

van de palp is heel belangrijk voor de soortbe¬ 

paling binnen het genus Platybunus, waarbij 

er grote verschillen zijn tussen mannetje en 

vrouwtje. De patella en tibia van de palp zijn 

distaai voorzien van een dichtbehaarde media¬ 

ne apophyse (fig. 5-6 en 9-10). De femur 

draagt ventraal zes grote, opvallend witte tu- 

berkels (uitlopend in een zwarte stekel) die on¬ 

geveer even lang zijn als de dikte van de femur. 

Vooral bij het vrouwtje (fig. 9) zijn die tuber- 

kels zo groot dat ze goed met het blote oog te 

onderscheiden zijn. De femur heeft geen knob¬ 

belvormige apophyse, zoals bij R. triangularis; 

bij de laatstgenoemde soort zijn de tuberkels 

bovendien veel korter dan de dikte van de fe¬ 

mur (fig. 11). De palptarsus van het mannetje 

heeft ventraal een rij zwarte korreltjes (fig. 5); 

mediobasaal vertoont de tarsus slechts een heel 

zwakke verdikking (sterker ontwikkeld bij 

mannetje van Platybunus bucephalus (C. L. 

Koch) en Platybunus pallidus Silhavy; dubbe¬ 

le pijl fig. 6: palptarsus). Een belangrijk ver¬ 

schil met enkele andere Platybunus-soorten is 

nog dat er zowel op de palpfemur als de -patel¬ 

la géén grote, mediaan georiënteerde tuberkel 

staat (plaats wordt aangegeven door enkele pijl 

in fig. 6 en 10). 

De penis is extreem lang (± 4,6 mm) en 

smal, hij is sterk gesclerotiseerd en aan de ba¬ 

sis nauwelijks verbreed, naar de top toe min of 

meer gelijkmatig versmallend (fig. 7); de 

glans is lang en smal, er zijn twee paar zintuig- 

haren die op een lichtgekleurd veld staan inge¬ 

plant (fig. 8). 

Verspreiding 

De vondst van Platybunus pinetorum in Ne¬ 

derland is met name verrassend omdat de 

soort als ‘Europees-montaan’ wordt gety¬ 

peerd. Het huidig bekende verspreidingsge¬ 

bied omvat onder andere delen van de Franse, 

Oostenrijkse, Italiaanse en Zwitserse Alpen, 

de Zwitserse Jura, de Vogezen en de Kar¬ 

paten. Verder zijn noordelijke uitlopers be- 
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kend tot in het Zwarte Woud, de Schwäbische 

Alb en Stuttgart. Enkele geïsoleerde vestigin¬ 

gen liggen in de Pfalz, de Eifel en Luxemburg 

(areaalkaart en verspreidingsgegevens: Mar¬ 

tens, 1978). De Nederlandse vindplaats is 

daarmee tot nu toe de noordelijkste voor P. pi- 

netorum en zij behoort tot de noordelijkste 

vindplaatsen binnen het genus Platyhunus. 

Vindplaats bij Nijmegen 

Op 11 april 1998 zijn drie adulte vrouwtjes 

van Platyhunus pinetorum verzameld in Beek, 

gemeente Ubbergen, ongeveer 5 kilometer ten 

oosten van Nijmegen (UTM km-hok GT 03 

45). De vindplaats is een aangeplante en ver¬ 

wilderde strook loofbos en struikgewas tussen 

het Wijlermeer en de rijksweg N325 (Nijme- 

gen-Kleve), aan de voet van de stuwwal. De 

bodem is lemig, voedselrijk en door zijn lig¬ 

ging aan een plas vrij constant vochtig. De 

dieren houden zich op in het strooisel. Ze val¬ 

len op door hun indrukwekkende gestalte en 

de prachtige, contrastrijke zadeltekening. De 

heldere en frisse kleuren wijzen erop dat deze 

dieren niet lang daarvoor van subadult naar 

adult moeten zijn verveld. In eerste instantie 

bestond het vermoeden dat het de parthenoge- 

netische vorm betrof (in sommige populaties 

in het Zwarte Woud en bij Stuttgart zijn tot nu 

toe alleen vrouwtjes gevonden; Martens, 

1978), maar bij een tweede bezoek op 2 mei 

1998 zijn behalve vier adulte vrouwtjes ook 

twee adulte mannetjes verzameld, waardoor 

geen enkele twijfel meer kan bestaan over de 

identiteit van deze hooiwagens: voor mannetje 

zowel als vrouwtje komen alle details overeen 

met Martens’ beschrijving van P. pinetorum. 

De populaties in de Karpaten vertonen kleine 

genitaal-morfologische verschillen met die uit 

Midden-Europa. De twee gevonden mannetjes 

vertonen de kenmerken van Midden-Europese 

dieren (Martens, 1978; fig. 469). Een bezoek 

op 26 juni 1998 leverde nog een vrouwtje op. 

Alle op 2 mei en 26 juni waargenomen 

exemplaren zaten tegen bomen, kop naar be¬ 

neden, op een hoogte tussen 0,5 en 2 meter, 

waar ze hun voortreffelijke schutkleur demon¬ 

streerden; op 2 mei zijn behalve de zes verza¬ 

melde dieren nog zes vrouwtjes gezien, rus¬ 

tend op boomstammen van Amerikaanse eik 

(Quercus rubra L.), es (Fraxinus excelsior 

L.), populier (Populus L.) en meidoorn (Cra¬ 

taegus monogyna Jacq.). In totaal zijn 14 

vrouwtjes en twee mannetjes waargenomen/ 

verzameld in een strook bos over een lengte 

van ongeveer 200 meter. 

Als begeleidende hooiwagensoorten zijn 

gevonden (kilometerhok GT 03 45; in 1997 en 

1998): Nemastoma dentigerum Canestrini, 

Nemastoma lugubre (Müller), Nemastoma bi- 

maculatum (Fabricius), Mitosoma chrysome- 

las (Hermann), Trogulus nepaeformis (Scopo- 

li), Opilio canestrinii (Thorell), Leiobunum 

rotundum (Latreille) en Rilaena triangularis 

(Herbst). De laatste soort zat op 2 mei soms 

samen met P. pinetorum op boomstammen. 

Een vrouwtje is opgenomen in de collectie van 

museum Naturalis in Leiden, een paar in de 

verzameling van de heer G. L. Spoek. 

Fig. 3-4. Ocularium 

van het 9 (aanzicht van 

achter/rechtsboven); 3, 

Platyhunus pinetorum', 

4, Rilaena triangularis. 
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Fig. 5-10. Platybunus pinetoruirr, 5, palp van het â, medio-lateraal; 6, palp van het <3, dorsaal; 7, penis, links van late¬ 

raal, rechts van dorsaal, met twee dwarsdoorsneden; 8, lateraal aanzicht van de top van de penis; 9, palp van het $, me¬ 

dio-lateraal; 10, palp van het $, dorsaal; 11, Rilaena triangularis, 5, femur van de palp, links van dorsaal, rechts van 

medio-lateraal (maatstreepje: 1 mm; voor uitleg pijlen, zie tekst; illustraties H. Wijnhoven). 

N.B.: De Nederlandse exemplaren van Tro- 

gulus Latreille behoren tot twee soorten, T. tri- 

carinatus (Linnaeus) en T. nepaeformis (Sco- 

poli), maar zij zijn tot nu toe steeds benoemd 

als T. tricarinatus (publicatie in voorberei¬ 

ding). 

Ecologie 

Martens (1978) geeft enkele ecologische en 

fenologische gegevens over Platybunus pine- 

torum. De soort leeft bij voorkeur in loof- en 

gemengd bos in middengebergten en in de 

Alpen, maar ook langs begroeide bergbeken 

en in beukenhellingbossen. Doorgaans komt 

zij voor op vochtige, koele en schaduwrijke 

plekken, aan bosranden alleen dan als er een 

constant hoge relatieve luchtvochtigheid 

heerst. Juvenielen leven in de strooisellaag en 

alleen adulten en soms subadulten leven in de 

kruidlaag, maar zij kunnen ook tegen boom¬ 

stammen en rotswanden aangetroffen worden. 
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De verticale verspreiding ligt tussen 400 en 

1800 meter boven zeeniveau (‘nicht im 

Flachland’). 

De adulten verschijnen begin mei en leven 

tot begin augustus (Duitsland) of tot midden 

september (Zwitserland). Juvenielen verschij¬ 

nen rond juli/augustus en overwinteren. 

Discussie 

Daar Platybunus pinetorum op de locatie vrij 

eenvoudig te vinden is, mag worden veronder¬ 

steld dat deze hooiwagen hier goed en reeds 

langere tijd ingeburgerd is. Aan de zuidkant 

van de rijksweg N325 begint een voor het pu¬ 

bliek niet toegankelijk hellingbos, dat deel uit¬ 

maakt van het Nijmeegse stuwwalcomplex, 

met vooral grove den (Pinus sylvestris L.) en 

beuk (Fagus sylvatica L.). Mogelijk komt de 

soort daar ook voor of wellicht heeft zij de 

vindplaats juist van daaruit bereikt. Het lijkt er 

dus op dat P. pinetorum geen incidenteel 

geïmporteerd en tot verdwijnen gedoemd fau¬ 

na-element is, maar een nieuwkomer die zich 

blijvend gevestigd heeft. Toch is het voorals¬ 

nog niet waarschijnlijk dat deze soort in staat 

zal zijn haar areaal in Nederland aanzienlijk 

uit te breiden. 

Dankwoord 

De heer G. L. Spoek ben ik erg erkentelijk voor het be¬ 

vestigen van de determinatie en het doornemen van het 

manuscript. 
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Weer aculeatennieuws uit Zuid-Limburg 

(Hymenoptera: Apidae) 

B.A. (V.) Lefeber 

LEFEBER, B. A. (V.), 1998. MORE NEWS ON ACULEATA FROM SOUTH-LIMBURG (HYMENOPTERA: 

APIDAE). - ENT. BER., AMST. 58 (12): 238-240. 

Abstract: Lasioglossum pollens en Collettes hederae are recorded for the first time in The Netherlands, and Tetralonia 

macroglossa and Hylaeus styriacus for the second time. Morphological differences between C. hederae, C. succintus and 

C. halophilus are described. 

Brusselsestraat 38, 6211 PG Maastricht. 

Inleiding 

In het laatste decennium van deze eeuw 

konden van Zuid-Limburg al acht soorten acu- 

leaten vermeld worden die voor de Nederland¬ 

se fauna nieuw waren. Vangsten in Malaise- 

vallen hadden daarin een belangrijk aandeel, 

maar ook handvangsten droegen hun steentje 

bij (Lefeber, 1993, 1995, 1997; Smit, 1997). 

Aan die serie worden er hier weer twee toege¬ 

voegd. 

Lasioglossum pallens (Brullé) 

Deze CentraaLEuropese groefbij was de eer¬ 

ste verrassing van 1997. Op 2 april werden 

twee mannetjes van deze soort gevangen in de 

ENCI-groeve te Maastricht (FS83, Amers- 

foort-coördinaten 175-314), vliegend tussen 

het dorre gras. Op 25 april werd nog een man¬ 

netje aangetroffen in de Malaise-val in de 

groeve ’t Rooth bij Bernden (FS93, Amers- 

foort-coördinaten 182-316). 

De mannetjes zijn duidelijk herkenbaar aan 

het vijfde sterniet, waarvan de achterrand cir¬ 

kelvormig uitgesneden is en voorzien van een 

karakteristieke waaiervormige beharing. Di¬ 

verse voorjaarsbloeiers worden door deze 

soort bezocht. 

Lasioglossum pallens was al door I. Petit 

aangetroffen te Bassenge, niet ver over de 

grens in België (FS82, Amersfoort-coördina- 

ten 171-307) (Petit, 1997). Volgens Ebmer in 

Westrich (1989) is de soort West-Palaearc- 

tisch, van Marokko tot Iran en noordelijk daar¬ 

van. In Duitsland komt zij voor tot 52° NB, 

een breedtegraad die dwars door Nederland 

loopt. Deze auteur meldt alleen vondsten in 

april en mei en altijd onder 500 m. Hij merkt 

verder op dat de levenscyclus van deze soort 

sterk lijkt op die van Andrena-soorten. Dat be¬ 

tekent onder andere dat ook de mannetjes 

overwinteren, zodat men ze in het voorjaar al 

kan aantreffen, waarmee ze in het oude Hatte- 

tus, nu gesplitst in Halictus en Lasioglossum, 

de enige uitzondering vormen. 

Colletes hederae Schmidt & Westrich 

Deze soort is pas in 1993 uit Zuid-Duitsland 

beschreven. Tot die tijd werd zij aangezien 

voor, of verward met, een van de nauw ver¬ 

wante soorten Colletes halophilus Verhoeff of 

C. succinctus (Linnaeus). Morfologische ver¬ 

schillen tussen deze drie soorten zijn minimaal 

en betreffen voornamelijk de bestippeling van 

het tweede tergiet, de lengte van de antennele- 

den en de kleur van de achterlijfsbanden (tabel 

1). Inmiddels is de soort uit Kroatië, Italië en 

Frankrijk en van de Kanaaleilanden gemeld en 

bleek zij ook aanwezig te zijn bij Bassenge in 

België (Petit, 1996). 

Na de vondst van deze soort in België heeft 

de auteur najaar 1997 extra aandacht besteed 

aan de bloeiende klimop ...en niet zonder re¬ 

sultaat: op 18 oktober 1997 verscheen een 
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LANDELIJKE 

AGENDA 

Entomologendag: vrijdag 18 dec. 1998 

Wintervergadering: zaterdag 13 febr. 1999 

Lentevergadering: zaterdag 24 april 1999 

Zomerbijeenkomst: weekend 4-6 juni 1999 

►TIENDE ENTOMOLOGENDAG 

18 december 1998, Academiegebouw van de 

Universiteit Leiden, Rapenburg 73, Leiden 

Op vrijdag 18 december organiseert de Sectie 

Toegepaste Entomologie van de Nederlandse 

Entomologische Vereniging de tiende Entomo¬ 

logendag. Prof. dr. P.M. Brakefield (Evolutiebio¬ 

logie, Universiteit Leiden) zal de dag inleiden 

met een plenaire lezing getiteld: Het oog ge¬ 

richt op v/inderoogstippen. 

Hierna volgen vier parallelsessies met in totaal 

44 voordachten over uiteenlopende onderwer¬ 

pen binnen de entomologie. De lezingen zijn 

voorlopig gegroepeerd rond de thema's evolu¬ 

tiebiologie, populatiebiologie, malaria, para¬ 

siet/gastheer, rivierinsecten, sociale insecten, 

taxonomie, signaalstoffen, biologische bestrij¬ 

ding en insect-plantrelaties. De voordrachten 

kunnen zowel in het Engels als in het Neder¬ 

lands gehouden worden. 

De bijeenkomst vindt plaats in het oude monu¬ 

mentale Academiegebouw van de Universiteit 

Leiden. Het programma begint om 9:30 uur 

met een ontvangst met koffie. Om 10:00 uur 

starten de lezingen. Ter afsluiting van het dag¬ 

programma is er om 16:30 uur een borrel. 

De kosten voor deelname bedragen ƒ 57,50. 

Hierbij zijn inbegrepen de deelname aan de 

dag, lunch, borrel en later toe te zenden pro¬ 

ceedings. Na ontvangst van het inschrijfgeld 

ontvangt u het programmaboekje en verdere in¬ 

formatie. In de loop van 1999 ontvangt u deel 

10 van de Proceedings of the section Experi¬ 

mental and Applied Entomology of the Nether¬ 

lands Entomological Society, met daarin een 

aantal van de presentaties. 

In verband met de toezending van het program¬ 

maboekje e.d. wordt u verzocht u zo spoedig 

mogelijk op te geven en het inschrijfgeld liefst 

vóór 1 december over te maken op giroreke¬ 

ning 816426 t.n.v. R.E. Kooi, Leiden, o.v.v. 

deelname entomologendag. Geef uw naam, 

adres, telefoonnummer en e-mail-adres s.v.p. 

door aan Dr. R.E. Kooi, Evolutiebiologie, Insti¬ 

tuut EEW, Universiteit Leiden, Postbus 9516, 

2300 RA Leiden, tel. 071-5274855, e-mail 

Entomkooi@RULSFB.Leidenllniv.NL. Eventueel kunt u 

zich op 18 december nog ter plekke inschrij¬ 

ven. -R.E. Kooi- 

►GEVONDEN VOORWERP 

De Belgische posterijen hebben een EB van no¬ 

vember 1998 aangetroffen zonder adressering. 

Blijkbaar is deze uit zijn wikkel geschoven. De 

gedupeerde kan zich melden bij de secretaris. 

Nederlandse Entolomogische Vereniging Ivii 



NEV Verenig in gsnieuws december 1998 

►VERKOOPLIJST DUBBELE BOEKEN NEV nr. 3 

De nieuwe verkooplijst nr. 3 van dubbele boe¬ 

ken is gereed. In deze lijst staan weer meer 

dan 300 dubbele publicaties uit de bibliotheek 

van de NEV. Deze publicaties worden nu eerst 

aangeboden aan de leden van de NEV. De op¬ 

brengst van de verkoop wordt besteed aan de 

aanschaf van nieuw boeken. De prijzen bedra¬ 

gen ongeveer 50% van wat het antiquariaat re¬ 

kent. 
In de nieuwe lijst staan geen titels die eerder in 

de verkooplijsten 1 en 2 gestaan hebben. De 

restanten van deze lijsten 1 en 2 zijn nu in een 

restantenlijst opgenomen. In deze lijst vindt u 

o.a. nog de complete Catalogus van de Neder¬ 

landse Macro lep id opte ra van Lempke inclusief 

alle supplementen voor de nu gereduceerde 

prijs van ƒ 500,-. De restantenlijst is ook nog 

verkrijgbaar. 

Als u een lijst per post wilt ontvangen, stuurt u 

dan een A5-enveloppe met uw eigen adres, en 

gefrankeerd met ƒ 1,60, naar Bibliotheek NEV, 

t.a.v. J.P. Duffels, Plantage Middenlaan 64, 

1018 DH, Amsterdam. In deze enveloppe wordt 

u dan de lijst opgestuurd. 

Degenen die eerder een verkooplijst per e-mail 

aangevraagd hebben, krijgen de nieuwe ver¬ 

kooplijst nr. 3 weer per e-mail. Als u ook de lijst 

per e-mail wilt ontvangen, stuurt U dan een 

berichtje aan: duffels@bio.uva.nl. -J.P. Duffels- 

►DE ZANDKUIL OP TEXEL verder opgeknapt 

In maart 1985 hebben een dertigtal leden van 

de NEV (inclusief vrouwen en kinderen) het in¬ 

sectenreservaat De Zandkuil op Texel een op¬ 

knapbeurt gegeven. Dat was nodig omdat het 

terrein snel aan het dichtgroeien was. Daardoor 

liep de graafbijen en -wespenfauna snel in aan¬ 

tal soorten en individuen terug. De effecten 

van de opknapbeurt waren zo verrassend goed 

(zie Brugge, symposium Insektenfauna en Na¬ 

tuurbeheer, WM KNNV 192, 1998) dat ik het 

idee opperde om nog een deel van de Zandkuil 

op te knappen, namelijk een keileemhelling en 

een poel/natte plek die in de rand van een bos¬ 

je liggen in een gedeelte van Natuurmonumen¬ 

ten. Daarvoor moeten een aantal bomen (vnl. 

esdoorn) en de humuslaag verwijderd worden. 

Totale oppervlak ± 625 m2. Dit werk moet door 

een aannemer gedaan worden en de kosten 

zijn best hoog. 

Het terrein is eigendom van Natuurmonumen¬ 

ten en wordt sinds 1986 beheerd door Staats¬ 

bosbeheer, die eigenaar is van het aangrenzen¬ 

de bosje van voornamelijk beuken. De NEV is 

er via mij bij betrokken. Ik adviseer over de uit 

te voeren werkzaamheden en volg het terrein 

en haar entomologische ontwikkeling sinds 

1980. Na jarenlang volhouden dat hier prachti¬ 

ge natuurontwikkelingskansen liggen voor de 

graafbijen en -wespenfauna, en het inschake¬ 

len van diverse personen, is Natuurmonumen¬ 

ten bereid om de kosten van herinrichting van 

een deel van het terrein te betalen. De provin¬ 

cie Noord-Holland vergoedt een groot deel van 

die kosten uit haar soortenbeschermingsplan. 

Op 14 december gaat, als alles goed is (geen 

strenge vorst), de eerste "spade" in de grond. 

De Texels bevolking is op 12 november geïnfor¬ 

meerd middels een voorlichtingsavond met alle 

drie betrokken partijen (NM, SBB, NEV). Hierbij 

heb ik uitleg gegeven met behulp van dia's en 

de projectieapparatuur van de NEV, over de en¬ 

tomologische waarden van het terrein en de 

verdere verbetering daarvan. 

Na de herinrichting zal het Staatsbosbeheer het 

terrein blijven beheren en ik zal blijven advise¬ 

ren. In het eerste jaar zal er een informatiebord 

bij de Zandkuil komen. In verband met een pro¬ 

vinciale verordening zal dit bord waarschijnlijk 

na een jaar weer verwijderd worden! Maar er 

wordt over gedacht om een informatiefolder 

over de Zandkuil te maken en die via Ecomare 

op Texel onder belangstellende natuurliefheb¬ 

bers te verspreiden. -Ben Brugge- 

►BEIJERINCK-POPPINGFONDS 

De Koninklijke Nederlandse Akademie van We¬ 

tenschappen roept op tot het indienen van aan¬ 

vragen voor subsidies bij het Beijerinck-Pop- 

pingfonds (max. ƒ 10.000,- per project). Dit 

fonds heeft tot doel het bevorderen van ecolo¬ 
gisch veldonderzoek in Nederland, bij voorkeur 
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op het terrein van de hydrobiologie. Het fonds 

verleent geen subsidie voor salariskosten of 

congresbezoek. Aanvragen dienen vóór 1 janu¬ 

ari te zijn ingediend. Nadere informatie: Secre¬ 
tariaat Afdelingen Letterkunde en Natuurkunde 

van de KNAW, Postbus 19121, 1000 GC Am¬ 

sterdam, e-mail afdelingen@bureau.knaw.nl, tel. 

020- 5510702. Een kopie van de door de KNAW 

rondgestuurde circulaire kan ook bij de NEV-se- 

cretaris worden aangevraagd. 

►CONTACTPERSONEN EN ACTIVITEITEN van 

afdelingen en secties 

► EVERTS, B. Drost, Lingedijk 35, 4014 MP Wa- 

denoijen, 0344-661440. 

► MIERENWERKGROEP, G.R. van Hengel, Julia- 

nalaan 197, 3722 GK Bilthoven, 030- 

2287134. 

►SNELLEN, R.T.A. Schouten, J. Wolkerslaan 

28, 2343 BK Oegstgeest, 071-5173015. 13 

maart 1999: bijeenkomst om 11.00 uur in 

het "Verenigingsgebouw", Korten hoeve nse- 

weg 63, Lexmond. 

►TER HAAR i.o., F. Post, Henriette Ronner- 

straat 23, 5038 KH, Tilburg. 

► DIPTERA, Th. Zeegers, Weegschaalstraat 207, 

7521 CH Enschede, 053-4335284. 

► NOORD, J. Prijs, Fazantenlaan 66, 9751 EW 

Haren, 050-5349813. 31 ian. 1999 Winterbii- 

eenkomst en 21 mrt 1999 voorjaarsbijeen- 

komst in het Natuurmuseum te Leeuwar¬ 

den. I.s.m. de Vlinderwerkgroep Friesland 

worden regelmatig excursies georgani¬ 

seerd. De afd. Noord werkt mee aan het 

zweefvliegenproject van de NJN i.s.m. E.I.S. 

Nederland. 

►OOST, W.A. Hol, Wim Sonneveldstraat 40, 

7558 LW Hengelo (O.) 074-2774492 Wil¬ 

lem.hol@wxs.nl. Afdeling Oost is een be¬ 

trekkelijk kleine, maar wel actieve afdeling, 

die per jaar drie bijeenkomsten / vergaderin¬ 

gen organiseert, waar in een informele sfeer 

entomologische onderwerpen door de deel¬ 

nemers worden ingebracht. Verder worden 

per jaar meestal twee excursies gehouden 

naar interessante terreinen in Overijssel en 

Gelderland. De bijeenkomsten vinden nor¬ 

maal plaats op zaterdagmorgen van 9.30 tot 

12.00 uur in een ruimte van de Landbouw¬ 

hogeschool ('Tropische Landbouwschool", 

N.B. achteringang), Brinkgreverweg 69 te 

Deventer. De volgende bijeenkomsten zijn 

vastgesteld op 16 januari en 6 maart 1999. 

►ZUID, Dré Teunissen, Straussiaan 6, 5251 HG 

Vlijmen 073-5114657. 6 maart 1999.: Bijeen¬ 

komst in Asten. 

► NOORD-HOLLAND/UTRECHT, B. Brugge, PI. 

Middenlaan 64, 1018 DH Amsterdam 020- 

5256258. Bijeenkomst op 10 febr. 1999. 

20:00 uur, Plantage Middenlaan 64, Amster¬ 

dam (schuin tegenover Artis-aquarium). Be¬ 

reikbaar met tramlijn 9 vanaf Amsterdam 

CS, halte Sint-Jacob. 

►ZUID-HOLLAND, Hans Huijbregts, J. Lien- 

plantsoen 60, 2264 MC Leidschendam 070- 

3204356 hhuijbre@inter.nl.net. 9 dec.. 12 

ian.. 10 maart: 20:00 uur bijeenkomsten in 

het auditorium van museum Naturalis (in¬ 

gang voormalig Pesthuis), Darwinweg, Lei¬ 

den, 5 minuten lopen vanaf Leiden CS (volg 

bordjes vanaf achter-uitgang). NB: deze af¬ 

deling bestaat 50 jaar sinds de (her) op rich¬ 

ting in 1948. Dit zal op 9 dec. feestelijk wor¬ 

den gevierd. Alle afde/ings/eden zijn hierbij 

van harte welkom. Speciaal programma! 

►IBN-RAPPORT 

Het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek 

(IBN-DLO) heeft onlangs een rapport uitge¬ 

bracht over onderzoek naar muggenexplosies 

in de omgeving van de Starnuman Bossen, 

nadat daar in 1994/1995 de waterhuishouding 

ingrijpend was gewijzigd: 

T.H. van den Hoek & P.F.M. Verdonschot. 

Steekmuggen in Zuidwest-Friesland. De ver¬ 

spreiding van steekmuggen (Culicidae) in en 

nabij de Starnuman Bossen. IBN-rapport 358. 

Het rapport is te bestellen door ƒ 30,- over te 

maken op giro 948540 of bankrekeningnummer 

53.91.05.988 t.n.v. IBN-DLO, Wageningen. Ver¬ 

meld op de overschrijving het rapportnummer. 
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►VERSLAG 57e HERFSTVERGADERING 

De herstvergadering werd op 14 november 

1998 gehouden bij Koppert Biological Systems 

bv te Berkel en Rodenrijs. De belangstelling 

was groot en gevarieerd: 51 deelnemers uit 

alle NEV-geledingen en uit het hele land. 

Marlies Dissevelt van Koppert had een uitge¬ 

breid programma georganiseerd, 's Ochtends 

werd iets verteld over het bedrijf zelf. Oor¬ 

spronkelijk opgericht als familiebedrijf is Kop¬ 

pert uitgegroeid naar zo'n 240 werknemers, 10 

vestigingen en export naar 40 landen. Bekend 

geworden door de productie van roofmijten en 

sluipwespen voor biologische bestrijding van 

spint en witte vlieg, worden er nu veel meer 

producten geleverd: zo'n 30 natuurlijke vijan¬ 

den, begeleiding van gebruikers, cursussen en 

stukgoederen zoals plakstrips. Bovendien wor¬ 

den er vier soorten hommels geproduceerd 

voor bestuiving in kassen. De producten ?ijn nu 

vooral gericht op groente- en sierteelt onder 

glas en fruitteelt. Producten voor de champig¬ 

non- en bloembollenteelt zijn in opkomst. 

Het onderzoek beperkt zich niet meer tot alleen 

insecten en roofmijten. Ook bacteriën en aal¬ 

tjes worden ingeschakeld voor de bestrijding 

van plagen. Ook die worden inmiddels breder 

opgevat dan geleedpotigen alleen. Voorbeel¬ 

den zijn meeldauw en Amerikaanse vogelkers. 

Bij het produceren en verkopen van natuurlijke 

vijanden komt heel wat kijken. Het begint met 

literatuuronderzoek naar mogelijke bestrijders 

van een bepaalde plaag. Die moeten vervol¬ 

gens worden verzameld en gescreend. De 

meest succesvolle organismen moeten vervol¬ 

gens in massakweek worden gebracht. Als dat 

gelukt is, moet er een methode gevonden wor¬ 

den om het organisme öp zo'n manier te ver¬ 

pakken dat het levend en wel bij de teler aan¬ 

komt. Als een organisme dan eenmaal in pro¬ 

ductie is, vinden er voortdurend kwaliteitscon¬ 

troles plaats. Vervolgens moet men steeds be¬ 

dacht zijn op neveneffecten van bestrijdings¬ 

middelen die (toch nog) gebruikt worden, al is 

het maar door de buurman. 

's Middags waren een aantal organismen met 

eigen ogen te bekijken: tripsen, luizen, sluip¬ 

wespen, roofmijten, lieveheersbeestjes en aal¬ 

tjes. We zagen een speciale kas voor het kwe¬ 

ken van "schone" insecticidenvrije voedselplan¬ 

ten en een laboratorium waar kwaliteitscontro¬ 

le plaatsvond, o.a. het automatisch tellen van 

het aantal sluipwesppoppen dat op een kaartje 

is voor toepassing in kassen. In een ander 

laboratorium kregen we een overzicht van de 

bestaande producten en van enkele nieuwe 

ontwikkelingen. 

We kregen een rondleiding door de hommel- 

kweek, waar in kweekkamers met rood licht 

honderden hommelvolkjes opgroeiden op stuif- 

meelworst. Het op tijd verkopen (voordat teveel 

hommels gespecialiseerd zijn tot voedsters en 

niet meer willen uitvliegen) en verpakken van 

volken bleek ook nog een hele kunst. Ook 

kregen we in "de expeditie" een indruk van de 

vele probleempjes die overwonnen moeten 

worden bij het verpakken, tijdeiijk opslaan en 

verzenden van levende organismen. 

Aan het eind van de middag kregen we de ge¬ 

legenheid om een Anthurium-teler te bezoeken 

(gebr. Stolk) die daadwerkelijk gebruik maakt 

van de producten van Koppert. In de moderne 

kas bleek men er met een paar hygiënische 

middelen (gaas voor de ramen, sterilisatie van 

water door verhitting) en het regelmatig rond¬ 

strooien van roofmijten, in te slagen het uitbre¬ 

ken van plagen zodanig te beperken, dat er niet 

vaak chemisch bestreden hoefde te worden. 

Bijkomend voordeel: er trad geen groeirem- 

ming op bij de planten door chemische midde¬ 

len. Ondanks een zeer gering gebruik van che¬ 

mische middelen, wist de kwekerij sierplanten 

van topkwaliteit te leveren. Een mooie afslui¬ 

ting van een interessante dag. 

►Voor de deelnemers 

Tijdens de inleidingen in de ochtend werd een 

boek getoond: 

Kennen en herkennen, over de levenswijze van 

kasplagen en hun natuurlijke vijanden. 

Dit is te bestellen door ƒ 41,50 over te maken 

op postbanknummer 1369928 t.n.v. Koppert bv, 

Berkel en Rodenrijs, onder vermelding van de 

titel van het boek. Voor meer informatie: tel. 

010-5140444. 
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Tabel 1. Verschillen tussen Colletes halophilus, C. hederae en C. succinctus (gebaseerd op materiaal in collecties van V. 

Lefeber en J. Petit en volgens Schmidt & Westrich (1993). 

halophilus hederae succinctus 

Bloembezoek 

Lengte (mm) 

vooral Aster tripolium L. alleen Hedera helix L. 

(Schmidt & Westrich, 1993) 

heide: Calluna,soms Erica 

d 11-12 8,5-12,7 11 (zeer constant) 

9 12-14 11,5-14,5 12 (zeer constant) 

Galea mat en gerimpeld mat en gerimpeld glad en glanzend 

Stippels tergiet 2 

3 even breed als 

tussenruimte en dieper 

kleiner dan tussen¬ 

ruimte en vlakker 
als hederae 

$ fijner grover als halophilus 

Derde vlaglid 6 iets korter dan vierde even lang als vierde even lang als vierde 

Achterlijfsbandjes 

van verse 9 9 

vuilwit gelig bruin (?) vuilwit 

Vliegtijd 

â 21 juli-5 oktober 4-23 september 6 juli-9 september 

9 15 augustus-20 oktober* 7 september-27 oktober** 23 juli-23 september 

*) in de collecties van Lefeber, Petit & Verhoeff 

**) in de collecties van Lefeber en Petit en volgens Schmidt & Westrich (1993) 

wijfje in de Beyarttuin (FS83, Amersfoort - 
coördinaten 175-317). Dat is hemelsbreed 10 
km van de plek waar de soort in België gevon¬ 
den werd. Het wijfje liet zich vangen tussen 
duim en wijsvinger en bleek een vrij vers uit¬ 
gekomen exemplaar te zijn. 

Tetralonia macroglossa (Illiger) 

Het mannetje dat op 6 augustus 1996 in de 
ENCI-groeve gevangen werd (Lefeber, 1997) 
bleek niet een zo maar toevallige immigrant te 
zijn. Het werd op 31 augustus 1997 gevolgd 
door een wijfje in een Malaise-val op enige af¬ 
stand van de plek in 1996. Ook deze zuidelij¬ 
ke soort blijkt hier dus echt aanwezig te zijn. 
Aan de Malva-soorten in de omgeving werd 
extra aandacht besteed, maar er werden geen 
vliegende exemplaren van T. macroglossa 
aangetroffen. 

Hylaeus styriacus Förster 

Dit zeer kleine maskerbijtje (4 mm) werd al 
enkele malen aangetroffen op het Belgische 

deel van de St.-Pietersberg. Koster (1986) was 
de eerste die deze soort meldde voor Neder¬ 
land; hij vond een door P. M. F. Verhoeff bij 
Roermond in juli 1947 verzameld wijfje tus¬ 
sen een serie van Hylaeus brevicornis Nylan- 
der in de collectie van het Nationaal Natuur¬ 
historisch Museum in Leiden. De melding van 
H. styriacus door Lefeber (1974) bleek foutief 
en betrof H. brevicornis. Toch is H. styriacus 
op onze St.-Pietersberg aanwezig, want J. de 
Rond trof twee wijfjes aan in het materiaal uit 
een Malaise-val op het ENCI-terrein van 30 
juli en 5 augustus 1988. Deze zijn door mij in¬ 
dertijd over het hoofd gezien. 
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Agdistis hulli spec. nov. from the Greek island of 

Lesbos (Lepidoptera: Pterophoridae) 

C. Gielis 

GIELIS, C, 1998. AGDISTIS HULLI SPEC. NOV. FROM THE GREEK ISLAND OF LESBOS (LEPIDOPTERA: 

PTEROPHORIDAE). - ENT. BER., AMST. 58 (12): 241-243. 

Abstract. Examination of material collected on the island of Lesbos revealed a species of the genus Agdistis with cha¬ 

racters resembling both Agdistis frankeniae Zeller and A. halodelta Meyrick. The differences with these two species 

showed to be constant and of sufficient value for the species to be considered new to science. It is named after its col¬ 

lector, Dr. Michael Hull: Agdistis hulli spec. nov. 

Samenvatting: Bij het onderzoeken van vedermotten verzameld op het Griekse eiland Lesbos werd een soort aangetrof¬ 

fen welke gelijkenis vertoont met Agdistis frankeniae Zeiler en A. halodelta Meyrick. De verschillen met deze twee soor¬ 

ten blijken echter constant te zijn en van voldoende gewicht om de soort als nieuw voor de wetenschap te kunnen be¬ 

schouwen. De soort wordt genoemd naar haar verzamelaar Dr. Michael Hull: Agdistis hulli spec. nov. 

Mr. Haafkensstraat 36, 4128 CJ Lexmond, The Netherlands. 

Introduction 

The Greek Islands are the frontier between the 

Ponto-Asian and the Southeast European fau¬ 

na elements. For this reason many entomolo¬ 

gists show an interest in these islands. 

Recently Michael Hull (MH) has worked on a 

number of islands in the Aegean Sea to find 

elements of both faunas in the field of micro- 

lepidoptera. The author (CG) had the pleasure 

to examine the results of his field work on the 

plume moths (Pterophoridae). 

In September 1993, a number of specimens 

were collected on the island of Lesbos at a site 

called Skala Kallonis. The area is a large salt 

marsh bordering the large Kalloni Bay. In the 

south-west this bay is connected to the sea and 

on the other sides it is surrounded by a horse¬ 

shoe like chain of mountains, ranging up to 

800 metres. In this way the area is sheltered 

but for south-western winds. 

Among the species collected were Agdistis 

tamaricis Zeller, a species rather common in 

the Mediterranean area, Stenoptilodes tapro- 

banes Felder & Rogenhofer and a species re¬ 

sembling Agdistis frankeniae Zeller. Some 

doubt about the identity of the latter species 

arose due to differences in the genital structu¬ 

re. However, the small number of specimens 

made it impossible to draw more definite con¬ 

clusions about its identity. 

As Dr Hull had planned more trips to the 

area, he decided to collect more extensively on 

Lesbos and to pay special attention to this plu¬ 

me moth. The area was visited in May 1995 

and July 1997, and the efforts paid off. The 

results in May 1995 were poor, but the results 

in July 1997 gave the opportunity to study the 

variation in the species involved and compare 

it to related species. It turned out that the dif¬ 

ferences with Agdistis frankeniae were con¬ 

stant and that an undescribed species was in¬ 

volved. 

Agdistis hulli spec. nov. 

Type material 

Holotype: 3, Greece, Lesbos, Skala Kallonis, 39° 12’ 

23”N 26° 12’ 58”E, 9.VÜ.1997, MH (coll. MH no. 

26667). Paratypes: 83,4$, same locality, 10, 11, 12, 14, 

18 and 22.ix.1993, MH (coll MH, gent 2908 (5), 3098 

(3) and 3099 (3); coll. CG, gent 2668 (3), 3545 (3), 

3910 (?) and 3913 ($)); 23, same locality, 39° 12’ 

24”N 26° 12’ 48”E, 19.V.1995, 26.V.1995, MH (coll. 

MH, gent MH 3232); 53, 4?, same data as holotype; 

213, 9$, 1 specimen without abdomen, same locality, 

39° 12’ 22”N 26° 12’ 58”E, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, and 

15.vii. 1997, MH (coll. MH; coll. CG, gent. CG 3910(9 )). 
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Fig. 1. Agdistis hulli spec, nov., male genitalia: Greece, 

Lesbos, Skala Kallonis, 19.V.1995, MH (coli. MH, gent 

MH 3232). 

Description 

Male, female. Wingspan 17-24 mm. Most spe¬ 

cimens 18-21 mm. External characteristics as 

in Agdistis frankeniae Zeller, not to be distin¬ 

guished. 

Male genitalia (fig. l).Valvae symmetrical. 

Cucullar process slightly longer than combi¬ 

ned valve and valvula, slender. Valve margi¬ 

ned by a continuous saccular ridge crossing 

over the valve and progressing into a cucullar 

process of 2/3rd the width of the valve. 

Tegumen rather slender. Uncus rounded, on a 

stalk of one and one half times the uncus dia¬ 

meter. Socii nearly as long as the uncus stalk. 

The 8th sternite with a stout saccus, gradually 

narrowing towards the top. Aedeagus stout 

and hooked. 

Female genitalia (fig. 2). Ostium centrally 

excavated, margined by a regular rim. Antrum 

left-central positioned, one and one half times 

longer than wide, with a narrowing at 2/3rd. 

Ductus bursae curved upwards. Bursa copula- 

trix vesicular. Ductus seminalis longer than 

bursa copulatrix, gradually narrowing. Apo¬ 

physes posteriores and anteriores as long as 

papillae anales. Lamina postvaginalis bilo- 

bate. 

Fig. 2. Agdistis hulli spec, nov., female genitalia: Greece, 

Lesbos, Skala Kallonis, 14.ix. 1993, MH (coll. MH, gent 

CG 3913). 

Ecology 

The moth flies in May, July and September 

among halophyte vegetation. The hostplant is 

unknown, but is most probably found in the 

group of halophyte plant genera, like Limo- 

nium, Frankenia or Limoniastrum. 

Distribution 

Thusfar only known from the type locality on 

the Greek island of Lesbos. 



Ent. Ber., Amst. 58 (1998) 243 

Etymology 

The species is named after its collector Dr 

Michael Hull. 

Remarks 

The present species is difficult to distinguish 

from Agdistis frankeniae Zeller. This is only 

possible with the characteristics of the genital 

structures in male and female. The genital 

structures of A. frankeniae and the other spe¬ 

cies of the genus Agdistis in the region are 

well illustrated by Arenberger (1995) and 

Gielis (1996). 

Acknowledgements 

I wish to thank Dr M. Hull for the opportunity 

to study the plume moths collected in the Greek 

Archipelago and Mr H. W. van der Wolf for ad¬ 

vice and correction of the English text. 

References 

Arenberger, E., 1995. Pterophoridae. - Microlepidopte- 

ra Palaearctica 9 (2 vols): i-xxv, 1-258; plates 1-153. 

Gielis, C., 1996. Pterophoridae. - Microlepidoptera of 

Europe 1: 1-222. 

Accepted 4.iv.l998. 



244 Ent. Ber., Amst. 58 (1998) 

Korte mededelingen Korte mededelingen Korte me 

edelst n Kort? pe#afctïgeii Korte medeftdingen 
Vondsten van Pinalitus viscicola en 
Hypseloecus visci in Limburg 
(Heteroptera: Miridae) 

Maretak (Viscum album L.) bereikt in Neder¬ 

land de noordgrens van zijn areaal en is ken¬ 

merkend voor het Krijt- en Lössdistrict in Zuid- 

Limburg. Daarbuiten komt ze in ons land 

slechts incidenteel voor (Holverda, 1985). De 

soort heeft hier een sterke voorkeur voor 

bomen op kalkrijke bodems, met name voor 

fruitbomen en populieren. Maretak is in Zuid- 

Limburg echter sinds 1950 sterk achteruitge¬ 

gaan, enerzijds door de bestrijding in fruitbo¬ 

men en anderzijds door het rooien van oude 

boomgaarden. Het aantal waarnemingen van 

maretak buiten Zuid-Limburg is echter sinds 

1950 toegenomen, doordat hij vaker wordt uit¬ 

geplant en dan gemakkelijk verwildert (Holver¬ 

da, 1985). 

In Nederland komen drie soorten wantsen op 

maretak voor, die uitsluitend uit Zuid-Limburg 

bekend zijn: de miriden Pinalitus viscicola 

(Puton) en Hypseloecus visci Puton en de an- 

thocoride Anthocoris visci Douglas (Aukema, 

1989). Pinalitus viscicola was bekend van ne¬ 

gen vindplaatsen: Benzenrade, Camerig, Epen, 

Geulle, Heerlen, Mechelen, Noorbeek, Nijs- 

willer en Voerendaal. De laatste vondsten da¬ 

teerden van 1973. Hypseloecus visci werd aan¬ 

getroffen in Geulle, Mechelen en Voerendaal 

en de laatste waarneming werd gedaan in 1966. 

Anthocoris visci werd verzameld te Benzen¬ 

rade, Geulle, Holset, Mechelen, Noorbeek, 

Nijswiller en Voerendaal, voor het laatst in 

1973. Al deze vondsten zijn gedocumenteerd in 

Cobben & Amoud (1969) en Aukema (1989). 

Op 14 augustus 1997 waren we in de ge¬ 

legenheid om in Camerig, Noorbeek en Slena- 

ken een aantal maretakken in hoogstamap- 

pelbomen te bemonsteren. De locaties in 

Camerig en Noorbeek waren dezelfde, die 

door de eerste auteur samen met J. H. Woud- 

stra in 1973 werden bezocht (Aukema, 1989). 

Op alledrie de locaties werden maretakken 

aangetroffen met duidelijke zuigschade op de 

bladeren, vermoedelijk in hoofdzaak veroor¬ 

zaakt door Psylla visci Curtis, een monofaag 

op maretak levende psyllide, die ook steeds in 

aantal aanwezig was. Op alle bemonsterde lo¬ 

caties werd echter ook Pinalitus viscicola in 

aantal aangetroffen en in Noorbeek en 

Camerig bovendien ook Hypseloecus visci 

(respectievelijk drie mannetjes en drie vrouw¬ 

tjes, en één mannetje en één vrouwtje). Beide 

soorten zijn waarschijnlijk fytofaag en dus 

vermoedelijk verantwoordelijk voor een deel 

van de geconstateerde zuigschade. De waar¬ 

schijnlijk exclusief van larven van P. visci le¬ 

vende Anthocoris visci werd echter niet aange¬ 

troffen, ook niet te Noorbeek, waar zij in 1973 

nog talrijk aanwezig was. 

Vermoedelijk zijn de maretakwantsen in 

Zuid-Limburg niet zeldzaam in extensief be¬ 

heerde hoogstamboomgaarden, waarvan er nu 

gelukkig een aantal in beheer zijn bij natuur- 

beschermingsinstanties. Mogelijk geldt het¬ 

zelfde voor maretakken in andere loofbomen, 

zoals bijvoorbeeld populieren, die echter 

doorgaans op grote hoogte groeien en niet be¬ 

reikbaar zijn. 
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4^>V 
t-yn. REGISTER 

DEEL 58 (1998) 

*^uidt een taxon aan dat nieuw is voor de wetenschap. 

* denotes a taxon new to science. 

** duidt een taxon aan dat nieuw is voor de fauna van Nederland. 

** denotes a taxon new to the fauna of The Netherlands. 

AVES 

tinnunculus, Falco 56 

CHELICERATA 

OPILIONES 

bimaculatum, Nemastoma 235 

bucephalus, Platybonus 234 

canestrinii, Opilio 235 

chrysomelas, Mitosoma 235 

dentigerum, Nemastoma 235 

lugubre, Nemastoma 235 

nepaeformis, Trogulus 235 ... 

pallidus, Platybunus 234 

** pinetorum, Platybunus 233 ... 

Platybunus 233 ... 

rotundum, Leiobunum 235 

triangularis, Rilaena 233 ... 

tricarinatus, Trogulus 236 

Trogulus 236 

COLLEMBOLA 

Archaphorura 70 

fimetarius, Onychiurus 70 

granulosus, Onychiurus 70 

jugoslavicus, Onychiurus 70 

maglicensis, Onychiurus 70 

nervosus, Onychiurus 70 

Onychiurus 70 

Protaphorura 70 

pseudogranulosus, Onychiurus 70 ... 

pseudostachianus, Onychiurus 71 

* ravanicae, Onychiurus 70 ... 

rectospinatus, Onychiurus 70 

* trojan, Onychiurus 70 ... 

INSECTA 

COLEOPTERA 

affinis, Berosus 213 ... 

Ancistronycha 209 

Anotylus 155 ... 

apicalis, Haliplus 221 

armoraciae, Plagiodera 187 

asparagi, Criocerus 175 

auratus, Carabus 103 

Baeckmanniolus 45 

Berosus 213 ... 

bicolor, Enochrus 221 

bipunctata, Adalia 163 

Brachyderes 166 

Calosoma 100 

Cantharis 207 ... 

Carabus 100 

chlorocephala, Lebia 99 

Chrysomela 187 

Cicindela 100 

cinctithorax, Cantharis 207 

coenobita, Onthophagus 158 ... 

confluens, Hygrotus 221 

coracinus, Catops 158 

crassicomis, Atheta 158 

** crataegi, Otiorhynchus 205 ... 

decipiens, Cantharis 208 

décoras, Philonthus 158 

detritus, Plagionotus 11 ... 

dieckmanni, Otiorhynchus 205 

equestris, Aphodius 159 ... 

fallax, Rutidosoma 155 

fimetarius, Philonthus 158 

fossor, Clivina 99 

fuliginator, Dorcadion 11 ... 

** fulvus, Berosus 213 ... 

fumatus, Sciodrepoides 158 ... 

fungi, Atheta 158 

gagatina, Atheta 158 ... 

gustavi, Dicheirotrichus 99 

halophilus, Enochrus 221 

Helophorus 208 

hispanicus, Berosus 213 ... 

hispidulus, Pogonocherus 11 ... 

humeralis, Cortodera 11 ... 

humeralis, Tachinus 158 ... 

kirbii, Catops 158 
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kochi, Neopachylopus 47 ... 

laevis, Hypocaccus 45 

lateralis, Cercyon 158 

lepidulus, Neopachylopus 48 

livida, Cantharis 208 

lugdunensis, Otiorhynchus 205 

luridus, Berosus 213 ... 

major, Necydalis 11 ... 

marinus, Ochthebius 221 

mastix, Otiorhynchus 205 

melanarius, Pterostichus 99 

Metacantharis 209 

** mutator, Anotylus 155 ... 
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nebulosus, Agabus 221 

Neopachylopus 45 ... 

nigricans, Cantharis 208 
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oblongopunctatus, Pterostichus 158 

obscura, Cantharis 207 ... 

Otiorhynchus 205 

Pachylopus 45 

** paradoxa, Cantharis 207 ... 
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parallelogrammus, Hygrotus 221 

Phyllodecta 187 

populnea, Saperda 170 

prodromus, Aphodius 158 

quercetorum, Haltica 174 

revestita, Pedostrangalia 11 ... 

revestita, Pedostrangalia —> var. rubra 13 

rivulare, Omalium 158 

rotundus, Otiorhynchus 205 

rubra, Pedostrangalia revestita var. 13 

rufa, Cantharis 208 

ruficornis, Grammoptera 13 

rufipes, Tachinus 158 

rustica, Cantharis 208 

sculpturatus, Anotylus 155 ... 

* secqi, Neopachylopus 45 ... 

signaticollis, Berosus 213 ... 

smreczynskii, Otiorhynchus 205 

spinosus, Berosus 213 ... 

strenuus, Pterostichus 94 

sulcifrons, Neopachylopus 48 

Tourneria 205 

tristis, Catops 158 ... 

ustulata, Grammoptera 11 ... 

** varius, Chlorophorus 11 

vespillo, Nicrophorus 158 

vespilloides, Nicrophorus 158 

watsoni, Sciodrepoides 158 

DIPTERA 

abdominalis, Ceranthia 188 

** aberrans, Catagonia 177 

** abietis, Myxexoristops 180 

acuminata, Chaetogena 169 ... 

acuminata, Stomatomyia 201 

acuticomis, Acemyia 173 

aenea, Lydina 191 

affinis, Aetylia 198 

affinis, Huebneria 180 ... 

agilis, Phorocera 199 

agnata, Aetylia 181 ... 

albicans, Cyzenis 177 ... 

albiceps, Philonicus 119 ... 

albicollis, Neaera 197 ... 

albipennis, Gymnopeza 199 

albisquama, Catharosia 185 ... 

albocingulata, Staurochaeta 175 

alpina, Eristalis 37 

alpina, Trixa 173 ... 

ambulatoria, Elodia 179 ... 

amoena, Timavia 183 ... 

amoena, Winthemia 201 

amplicomis, Blepharomyia 198 

angustata, Atractochaeta 198 

angustata, Germaria 169 ... 

angusticomis, Ligeria 174 ... 

angustifrons, Blepharomyia 170 

Anthomyiopsis 187 

anthophila, Eurithia 190 ... 

anthracina, Gastrolepta 174 

antiqua, Rhacodineura 201 

** argyreata, Eriothrix 170 

Arrhinomyia 179 

arthriticus, Machimus 119 

assimilis, Chaetogena 198 

assimilis, Phorocera 175 ... 

atra, Cinochira 185 

** atrata, Macroprosopa 191 

atricapilla, Dioctria 191 ... 

atricapillus, Machimus 191 ... 

** atricosta, Carcelia 176 

atripalpis, Nowickia 191 

aurea, Leskia 190 

aurifluae, Plagia 168 

aurifrons, Phorinia 175 

** aurulans, Phasia 186 

aurulenta, Bactromyia 168 ... 

austriaca, Rhingia 73 

** barbifrons, Phasia 186 

bella, Sturmia 183 

bicincta, Dioctria 191 ... 
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bicolor, Actia 198 

bicolor, Ceromyia 188 ... 

blanda, Admontia 173 ... 

blanda, Trichoparia 201 

** blondeli, Myxexoristops 180 

bohemani, Estheria 170 

bohemani, Winthemia 183 ... 

** bombylans, Carcelia 176 ... 

bonsdorffi, Aetylia 198 

bonsdorffi, Myxexoristops 180 ... 

** borealis, Rhingia 73 ... 

** boreata, Siphona 192 

brassicaria, Cylindromyia 185 

** brevicornis, Cylindromyia 185 

breviseta, Rhaphiochaeta 182 

** brunnescens, Graphogaster 190 

caerulescens, Trixa 173 ... 

** caesia, Eurythia 190 ... 

callida, Cleonice 188 

campestris, Rhingia 73 ... 

caninum, Dexiosoma 188 

carbonaria, Periscepsia 171 ... 

carbonaria, Wagneria 171 ... 

carinifrons, Dinera 170 ... 

carinifrons, Myiocera 199 

Catharosia 185 

** chalconota, Macquartia 191 

chalybeata, Dufouria 170 ... 

chalybeata, Ptilops 199 

cincinna, Tlephusa 183 

cinctus, Lasiopogon 119 ... 

cinerea, Viviania 201 

cinerea, Zaira 176 ... 

** cingulata, Elfia 188 

cingulatus, Machimus 119 

civilis 196 

** clavatum, Gymnosoma 185 

cloacellae, Elodia 199 

collaris, Degeeria 198 

collaris, Medina 174 ... 

compta, Linnaemyia 199 

comta, Linnaemyia 190 ... 

concinnata, Compsilura 174 

confinis, Aetylia 198 

confinis, Aplomyia 176 ... 

** confusa, Siphona 192 ... 

confusa, Sipona variata f. 193 

conjugata, Platychira 199 

connexa, Gaedia 179 

connivens, Eurithia 190 ... 

connivens, Platychira 199 

consobrina, Eurithia 190 ... 

consobrina, Platychira 199 

conspersa, Megalochaeta 199 

conspersa, Smidtia 183 ... 

conspersa, Trixa 173 

continua, Clytiomyia 185 

costata, Estheria 199 

** costatum, Gymnosoma 185 ... 

costatum, Gymnosoma —> var. intermedium 185 ... 

cothumata, Dioctria 119 ... 

cothurnatus, Neoitamus 119 ... 

crabroniformis, Asilus 191 ... 

crassicomis, Actia 187 

** crassipennis, Ectophasia 185 

cristata, Crocuta 198 

cristata, Estheria 171 ... 

cristata, Siphona 192 ... 

** cruentata, Winthemia 183 

cucullata, Rondania 197 ... 

cuprina, Lucilla 40 

** curvicauda, Phania 186 

curvinervis, Athrycia 169 

cyanurus, Neoitamus 119 ... 

cylindrica, Leptogaster 119 ... 

decorata, Trichoparia 173 ... 

delecta, Eloceria 188 ... 

delecta, Helocera 199 

digramma, Dionaea 198 

digramma, Weberia 187 ... 

dimidiata, Rondania 197 

dispar, Macquartia 191 

dispar, Rondania 169 ... 

** distinguenda, Gonia 179 

divisa, Gonia 179 

** dolosa, Zenillia 183 

** dolycoridis, Gymnosoma 185 

** dorsalis, Meigenia 174 

dubia, Lypha 191 

data, Plagia 199 

elatus, Hyleorus 168 ... 

Elodia 179 

erecta, Phorocera 197 ... 

erinaceus, Peteina 171 

Eristalis 37 ... 

erythrostoma, Phryxe 182 

erythrura, Winthemia 183 

excisa, Carcelia 182 ... 

** excisa, Senometopia 182 

exigua, Syntomogaster 201 

exiguum. Microsoma 171 ... 

Exorista 196 

fasciata, Chaetogena 174 

fasciata, Exorista 174 

fasciata, Gonia 199 

fasciata, Lophosia 186 



248 Ent. Ber., Amst. 58 (1998) 

** fasciata, Rondania 171 

fenestrata, Myiobia 193 

** fenestrata, Solieria 193 

fera, Larvaevora 199 

fera, Tachina 193 ... 

ferina, Dinera 170 ... 

ferina, Myiocera 199 

ferox, Fabriciella 199 

ferox, Nowickia 191 ... 

ferruginea, Erycilla 179 

fimbriata, Aetylia 182 ... 

fimbriata, Platymyia 182 

fissicornis, Actia 198 

fissicornis, Peribaea 187 ... 

flava, Laphria 191 ... 

flavicans, Carcelia 198 

** flavifrons, Siphona 192 

flavipes, Hebia 180 

floralis, Nemorilla 180 

foeda, Loewia 191 ... 

** forcipata, Labigaster 186 

frontosa, Bothria 176 

funesta, Phania 186 ... 

funesta, Weberia 186 

fuscana, Myiobia 193 ... 

Gaedia 179 

gagatea, Freraea 171 ... 

** gagatea, Wagneria 173 

** galii, Drino 177 

geniculata, Crocuta 198 

geniculata, Siphona 192 ... 

geniculatus, Paritamus 119 ... 

germanicus, Pamponerus 119 ... 

gilva, Drino 177 

gilvus, Choerades 119 ... 

glabriventris, Ammobia 169 

glauca, Aetylia 198 

glauca, Phebellia 181 ... 

** glaucoides, Phebellia 181 

** glirina, Phebellia 181 

globosa, Cistogaster 185 ... 

globosa, Cystogaster 198 

gnava, Carcelia 176 

goniaeformis, Baumhaueria 176 

goniaeoides, Pseudopachystylum 199 

gonioides, Pseudopachystylum 192 ... 

** grandicornis, Admontia 173 

grandis, Exorista 174 ... 

** grandis, Phorocera 175 

grisea, Macquartia 191 

grisea, Trixa 201 

grisescens, Dinera 170 

grisescens, Lydella 180 

grossa, Larvaevora 199 

grossa, Tachina 193 ... 

guttiventris, Leptogaster 119 

Gymnosoma 186 

haemorrhoidalis, Linnaemyia 199 

hemiptera, Phasia 187 

** heraclei, Phryxe 182 

** hertingi, Myxexoristops 180 

** hertingi, Peribaea 192 

hirta, Anoxycampta 182 ... 

** hokkaidensis, Siphona 192 

hortulana, Aetylia 198 

hortulana, Nilea 179 ... 

hyalinipennis, Hyalomyia 186 

hyalipennis, Dioctria 119 ... 

** hyalipennis, Litophasia 186 

iliaca, Carcelia 176 

impressa, Athrycia 169 ... 

impressa, Plagia 169 

inanis, Myiobia 193 ... 

** inanis, Solieria 193 

** inclusa, Blondelia 173 

inconspicua, Drino 177 ... 

inconspicua, Sturmia 177 ... 

** incrassata, Phania 186 

incurva, Neaeropsis 199 

incurva, Picconia 175 ... 

** inepta, Campylochaeta 170 

** infantula, Actia 187 

** ingerae, Siphona 192 

innoxia, Arrhinomyia 174 ... 

innoxia, Leiophora 174 ... 

** inomatum, Gymnosoma 185 ... 

insignis, Redtenbacheria 197 

** intermedia, Cylindromyia 185 

intermedia, Eurithia 190 ... 

intermedium, Gymnosoma costatum var. 185 

** interrupta, Cylindromyia 185 

intricarius, Eristalis 38 

** irrorata, Billaea 170 

janithrix, Diplostichus 198 

janitrix, Diplostichus 174 ... 

jucunda, Bavaria 177 ... 

** jucunda, Cyzenis 177 

** kramerella, Prosethilla 175 

laeta, Frontina 179 

laevigata, Ernestia 188 

lamia, Actia 187 

larvarum, Exorista 174 

lateralis, Dioctria 119 ... 

laticornis, Neaera 197 ... 

laticornis, Thryptocera 197 

latifrons, Ramonda 171 ... 
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latifrons, Wagneria 201 

** laxifrons, Carcelia 176 

** lena, Senometopia 182 

Leucostoma 196 

libatrix, Aetylia 198 

libatrix, Zenillia 183 ... 

** lichtwardtiana, Ceranthia 188 

linearicornis, Eumea 179 ... 

linearis, Dioctria 119 ... 

longicornis, Dioctria 119 ... 

longilingua, Aphria 187 ... 

** longirostris, Aphria 187 ... 

** longirostris, Peribaea 192 

lota, Aetylia 181 ... 

Iota, Drino 179 ... 

lucorum, Carcelia 176 ... 

luctuosa, Degeeria 174 ... 

** luctuosa, Medina 174 

lurida, Tachina 193 

maculata, Crocuta 198 

maculata, Siphona 193 ... 

** maculisquama, Admontia 173 

maculosa, Nemorilla 180 

magnicornis, Larvaevora 199 

** magnicornis, Phryxe 182 

magnicornis, Tachina 193 ... 

marginatus, Choerades 191 ... 

marmorata, Histochaeta 199 

marmorata, Thelymorpha 183 ... 

Medina 179 

meridianum, Leucostoma 196 

mesnili, Siphona 192 

** mimula, Exorista 174 

minutissima, Elfia 188 

mitis, Aetylia 198 

mitis, Eumea 179 ... 

** monstrosicomis, Ceromyia 188 

** montivaga, Paracraspedothrix 175 

** morio, Elodia 179 ... 

morio, Scopolia 179 

muscaria, Oswaldia 175 ... 

mutabilis, Meigenia 175 

nemea, Phryxe 181 ... 

nemorum, Fausta 190 

** nidicola, Townsendiellomyia 183 

nigrans, Wagneria 171 ... 

nigricans, Prosopaea 197 ... 

nigricans, Siphona 192 

nigricomis, Peleteria 199 

nigrina, Phytomyptera 192 

nigripalpis, Phebellia 181 ... 

nigripes, Blondelia 173 ... 

nigripes, Ceromasia 198 

nigripes, Lydella 199 

nigripes, Thelaira 173 

** nigrisquamata, Anthomyiopsis 187 

nigrita, Dufouria 197 

nigrita, Ptilops 197 ... 

nigrohalterata, Entomophaga 188 

nigrolineata, Pseudoperichaeta 179 

nitens, Cystogaster 198 

nitens, Gymnosoma 186 ... 

nitida, Erynnia 199 

nitida, Macquartia 199 

nudibasis, Actia 187 

** nudifrons, Gymnosoma 186 

nupta, Tachina 193 

obesa, Alophora 198 

obesa, Phasia 186 ... 

obliquata, Chaetogena 174 

obscura, Phorocera 175 ... 

** obscuripennis, Hemyda 186 

occlusa, Macquartia 199 

ocypterata, Erynnia 179 ... 

ocypterina, Anachaetopsis 198 

oelandica, Dioctria 119 

oestroidea, Trixa 173 

olsufjevi, Linnaemyia 190 

opulenta, Pales 181 

ornata, Gonia 179 

pacifica, Solieria 193 ... 

** pagana, Blepharomyia 170 

pallipes, Neomochtherus 119 ... 

pallipes, Ocytata 181 ... 

** paludosa, Siphona 193 

** paradoxa, Hemimacquartia 174 

parallela. Bessa 173 

pauciseta, Phebellia 181 

** pauciseta, Siphona 193 

pavida, Pales 181 

pavoniae, Masicera 180 

pellucens, Clytiomyia 198 

pellucens, Heliozeta 186 ... 

pellucida, Nemoraea 191 

Peribaea 192 

pertinax, Eristalis 38 

petiolata, Estheria 171 

pexops, Exorista 180 

** phaeoptera, Loewia 191 

phalaenaria, Carcelia 198 

picea, Eristalis 126 

picea, Eristalis 37..., 126 

picea, Gonia 180 ... 

picipes, Dysmachus 119 ... 

** picta, Estheria 171 

picta, Linnaemyia 190 ... 
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piliceps, Blepharomyia 170 

pilipennis, Actia 187 

piniariae, BI onde! ia 173 

plagioderae, Anthomyiopsis 187 ... 

plebejus, Demoticus 188 

pollmosa, Senometopia 182 ... 

praecox, Campylochaeta 170 ... 

praecox, Goedartia 199 

** praefica, Macquartia 191 

prasinanae, Thryptocera 168 

pratensis, Blepharipa 176 ... 

pratomm, Eristalis 38, 126 

processionae, Carcelia 176 

processioneae, Pales 181 

prolixa, Eriothrix 170 

** pranaria, Ramonda 171 

** pmeicia, Ramonda 171 

pseudofunesta, Weberia 201 

** puberula, Carcelia 177 

** pn biceps, Macquartia 191 

pudica, Linnaemyia 199 

pullula, Gastrolepta 199 

punctipennis, Erax 119 ... 

punctulata, Stylomyia 169 

puparum, Emestia 188 ... 

puparum, Meriania 199 

pusilla, Alophora 198 

pusilla, Cylindromyia 185 ... 

pusilla, Ocyptemla 199 

pusilla, Phasia 186 ... 

** pygmaea, Catharosia 185 ... 

quadripustulata, Winthemia 183 

radicum, Platychira 199 

** rasa, Carcelia 177 

** rasella, Carcelia 177 

Rhingia 73 ... 

rostrata, Rhingia 73 ... 

rotundatum, Gymnosoma 186 

** rotundiventris, Subclytia 187 

rubescens, Peleteria 192 ... 

rubrifrons, Ceromasia 196 

Rubus 180 

radis, Emestia 188 ... 

rudis, Nemoraea 190 

rufibarbis, Eutolmus 119 

ruficauda, Eversmannia 199 

raficauda, Lypha 191 ... 

ruficeps, Germaria 190 

ruficornis, Ceromasia 177 

ruficornis, Cuphocera 198 

ruficornis, Peleteria 192 ... 

ruficornis, Sturmia 177 

rufifrons, Cylindromyia 185 

rufipes, Dioctria 119 ... 

rafiventris, Mintho 191 

rafomaculata, Eriothrix 170 

rapium, Eristalis 37 ... 

ruralis, Voria 173 

ruricola, Cyrtophleba 170 

rastica, Dexia 170 

rus tic a, Exorista 174 

justices, Machimus 119 ... 

rutilla, Carcelia 182 

sabolusa, Germaria 169 

** saltuum, Thelymyia 183 

samarensis, Ceranthia 188 

** schineri, Blepharipa 176 

** schistacea, Goniocera 190 

scutellaris, Eurysthaea 179 ... 

scutellaris, Eurythea 199 

scutellata, Sturmia 201 

selecta, Bessa 173 ... 

Senometopia 198 

separata, Arrhinomyia 174 

separata, Medina 174 ... 

** separata, Senometopia 182 

séria, Admontia 173 ... 

séria, Trichoparia 201 

setibarba, Loewia 199 

setipennis, Bigonichaeta 198 

setipennis, Triarthria 193 ... 

** setosa, Siphona 193 

siberita, Prosena 171 

silacea, Actia 198 

silacea, Ceromyia 188 ... 

silvatica, Masicera 180 ... 

silvestris, Parasetigena 175 ... 

simplex, Leucostoma 186 

Siphona 167 

socius, Neoitamus 119 ... 

** solivaga, Thelaira 173 

sorbillans, Tricholyga 201 

sordidisquama, Ceromasia 198 

** spathulata, Ramonda 171 

** speciosa, Winthemia 183 

** spectabilis, Gswaldia 175 

** sphingivora, Masicera 180 

spreta, Bithia 187 

stabulans, Ceromasia 198 

stabulans, Lydella 180 ... 

stolida, Myxexoristops 180 ... 

strigata, Brachychaeta 176 

stulta, Aetylia 180 ... 

stulta, Exorista 181 

** stulta, Phebellia 180 ... 

stulta, Zenillia 180 ... 
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subalpina, Bothria 176 

submetallica, Loewia 191 ... 

succincta, Epicampocera 179 

sylvatica, Masicera 199 

temula, Zophomyia 191 ... 

tenebricosa, Macquartia 191 ... 

tessellans, Linnaemyia 190 ... 

tessellum, Macquartia 191 ... 

teutonis, Molobratia 122 

thompsoni, Lydella 180 

tibialis, Carcelia 177 ... 

tibialis, Pelatachina 192 

** tibialis, Peribaea 192 

tragica, Elodia 179 ... 

trépida, Athrycia 170 ... 

trépida, Voria 201 

** tricolor, Atylostoma 187 

trigonus, Dysmachus 119 ... 

** triseta, Phebellia 181 

** tritaeniata, Cadurciella 176 

truncata, Appendicia 187 ... 

turrita, Vibrissina 175 

** uncinata, Meigenia 175 

unicolor, Perichaeta 175 

ursina, Servillia 201 

ursina, Tachina 193 ... 

vacua, Dexia 170 

vagans, Ernestia 188 

** vallina, Neophryxe 175 

variabilis, Rhadiurgus 119 ... 

** variata, Siphona 192 ... 

variata, Siphona variata f. 193 

variegata, Winthemia 183 

varipes. Antipalus 191 ... 

vernalis, Chaetogena 198 

** versicolor, Goniocera 190 

vetula, Phryno 181 

vibrissata, Staurochaeta 182 ... 

* * vicina, Phebellia 181 

vidua, Tachina 174 

** villica, Phebellia 181 

** viridana, Macquartia 191 

viridis, Gymnochaeta 190 

vitripennis, Eristalis 37 

vittata, Hemyda 186 ... 

vittata, Phania 199 

** vivida, Eurithia 190 

volvulus, Phyllomyia 171 

vulgaris, Phryxe 182 

vulpina, Linnaemyia 191 

westermanni, Aetylia 198 

xanthogastra, Winthemia 201 

DERMAPTERA 

riparia, Labidura 130 

HEMIPTERA 

* acutulus, Megalotomus 41 ... 

aenescens, Pachytomella 154 

angustulus, Ischnocoris 35 

anomphalus, Omphalonotus 154 

brevicornis, Atractotomus 153 

castaneus, Megalotomus 41 

chiragra, Megalonotus 35 

claviculus, Cymus 35 

confusus, Anthocoris 35 

contaminatus, Lygus 6 

costalis, Megalotomus 41 ... 

crassicornis, Criocoris —» var. fulvicornis 153 

equestris, Lygaeus 161 ... 

* erhardi, Trigonotylus 139 

fokkeri. Anonychia 154 

fokkeri, Psallus 153 

fulvicornis, Criocoris crassicornis var. 153 

geniculatus, Macrotylus 154 

geniculatus, Peritrechus 35 

Grypotes 137 

honshuensis, Lygus 5 ... 

junceus, Megalotomus 41 

* kalonis, Trigonotylus 139 ... 

* keltoni, Lygocoris 1 ... 

luctuosus, Sehirus 15 ... 

lundii, Peritrechus 35 ... 

Lygocoris 1 ... 

marginalis, Orthotylus 153 

marginalis, Orthotylus —> var. oraniensis 153 

Megalotomus 41 

morio, Sehirus 15 ... 

Neolygus 1 ... 

nigricornis, Criocoris 153 

Opsius 137 

oraniensis, Orthotylus marginalis var. 153 

omaticeps, Megalotomus 41 ... 

orthochila, Saldula 35 

pallescens, Trigonotylus 141 

parallela, Pachytomella 35 

parumpunctatus, Rhopalus 35 

parvulus, Atractotomus 153 

pulicarius, Chlamydatus 35 

puncticollis, Grypotes 137 

punctulata, Halticidea 153 

roseus, Conostethus 153 

* rufilorum, Lygocoris 1 ... 

* salicicola, Lygocoris 1 ... 
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salinus, Conostethus 153 

saltitans, Chlamydatus 35 

scarabeoides, Thyreocoris 35 

schmiedeknechti, Atractotomus 153 

Sehiras 15 

* simülimus, Lygocoris 1 ... 

simulans, Lygaeus 161 ... 

stagnalis, Sigara 221 

staurus, Grypotes 137 

subpatellus, Lopus 153 

subulifer, Trigonotylus 142 

tiliicola, Lyges 2 

Trigonotylus 139 ... 

visci, Anthocoris 244 

visci, Hypseloecus 244 

visci, Psylla 244 

viscicola, Pinalitus 244 

vittiger, Amblytylus 153 

* wuyiensis, Lygocoris 1 ... 

* xizangensis, Lygocoris 1 ... 

* yulongensis, Lygocoris 1 ... 

zaitzevi, Megalotomus 41 

HYMENOPTERA 

albidicollis, Anteon 136 

amala, Senoclidea 82 ... 

Andrena 238 

Anteon 133 ... 

brevicorais, Hylaeus 239 

calceatum, Rhopalum (Calceorhopalum) 79 

eoliaris, Gonatopus 136 

crabro, Vespa 56 

décoras, Senoclidea 82 ... 

Diprion 166 ... 

ephippiger, Anteon 133 ... 

ephippiger, Gonatopus 133 

* eurytibiale, Rhopalum (Calceorhopalum) 78 

exiguum, Anteon 136 

facialis, Dryinus 136 

flaviscapus, Anteon 136 

gangtokensis, Senoclidea 84 

Halictus 238 

halophilus, Colletes 238 

** hederae, Colletes 238 

Lasioglossum 238 

Lonchodryinus 137 

macroglossa, Tetralonia 238 ... 

Monophadnus 82 

Nematus 177 

olrnn, Anteon pinetellum ssp. 136 ... 

** pallens, Lasioglossum 238 

pinetellum, Anteon —> ssp. olmii 136 ... 

*** pinetellum, Anteon 133 ... 

pi ni, Diprion 173 ... 

* poecilofemorale, Rhopalum (Calceorhopalum) 78 ... 

pyonganensis, Anteon 136 

Rhopalum 78 

rubrifrons, Anteon 136 

rufovariegatus, Chelogynus 136 

Senoclidea 82 ... 

simalurense, Rhopalum (Calceorhopalum) 80 

Sirex 12 

styriacus, Hylaeus 238 ... 

succinctus, Colletes 238 

terminata, Senoclidea 82 ... 

triangulum, Philanthus 107 

trichioceras, Monophadnus 82 

trichiocerus, Senoclidea 82 ... 

wokhaensis, Senoclidea 84 

LEPIDOPTERA 

Agdistis 241 ... 

albimacula, Hadena 150 

albipunctata, Cyclophora —» f. nigrosparsata 143 

albofascialis, Atralata 67 

alpinana, Dichrorampha 63 

alsinella, Caryocolum 62 

ambigualis, Scoparia 67 

anderidae, Phyllonorycter 50 

antiopa, Nymphalis 25, 115 

antiqua, Orgy ia 176 

aquilonaris, Boloria 115 

arbutella, Olethreutes 63 

arceuthina, Argyresthia 58 

argentimaculella, Infurcitinea 55 

argyllensis, Zygaena viciae ssp. 202 

armigera, Helicoverpa 31 ... 

arancella, Micropterix 224 ... 

atalanta. Vanessa 19 ... 

atricomella, Elachista 58 

atropos, Acherontia 29 

aureatella, Micropterix 224 ... 

badiella, Depressaria 58 

basistrigalis, Scoparia 67 

blancardella, Phyllonorycter 56 

boeticus, Lampides 17 ... 

Bupalus 166 ... 

cagnagella, Yponomeuta 57 

calthella, Micropterix 224 ... 

cardui, Cynthia 17 ... 

castrensis, Malacosoma 177 

cauligenella, Caryocolum 151 

chaerophyllella, Epermenia 66 

chalcites, Chrysodeixis 31 
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chalcogrammella, Coleophora 151 

chrysorrhoea, Euproctis 183 

clematella, Nemapogon 55 

condolens, Heliothis peltigera f. 31 

connexella, Phyllonorycter 57 

consortella, Cosmiotes 59 

convolvuli, Agrius 28 

crocea, Colias 24 

curvatula, Drepana —> f. fasciata 143 

cydoniella, Phyllonorycter 53 ... 

Deilephila 180 

dilectella, Argyresthia 57 

diniana, Zeiraphera 20 

dispar, Lycaena 116 ... 

electella, Chionodes 61 

** eleochariella, Elachista 53 ... 

elpenor, Deilephila 180 

Endothenia 63, 145 

Ephestia 67 

exigua, Spodoptera 32 

extimalis, Evergestis 182 

falciformis, Epermenia 53 ... 

falciformis, Recurvaria 65 

fasciata, Drepana curvatula f. 143 

fenestratella, Monopis 55 

ferrugalis, Udea 21 

filipendulae, Zygaena 182, 201 ... 

flavicaput, Spuleria 59 

flavidorsana, Dichrorampha 64 

formosana, Lozotaeniodes 62 

fovealis, Duponchelia 68 

frankeniae, Agdistis 241 ... 

fraxini, Catocala 17 ... 

galbulipennella, Coleophora 151 

gallii, Hyles 177 

gamma, Autographa 17 ... 

geminipuncta, Archanara 180 

gentiana, Argyroploce 146 

gentianaeana, Endothenia 145 ... 

gonostigma, Orgyia 177 

graminis, Cerapteryx 187 

halodelta, Agdistis 241 

halterata, Lobophora —> f. planicolor 143 

hastiana, Acleris 179 

heydeni, Nemapogon 55 

* hulli, Agdistis 241 

hyale, Colias 24 

illigerella, Epermenia 53 ... 

incanana, Eana 64 

** inconditella, Nemapogon 53 ... 

infida, Apotomis 63 

interrogation^, Syngrapha 17 ... 

io, Inachis 27 

ipsilon, Agrotis 33 

** irmella, Phyllonorycter 49 ..., 277 

irregularis, Hadena 150 

irrorella, Yponomeuta 57 

lathonia, Issoria 24 ... 

lautella, Phyllonorycter 50 

leautieri, Lithophane 17 ... 

levana, Araschnia 39 

lienigiella, Cosmopterix 60 

limbella, Scythris 59 

lineatella, Anarsia 62 

lineola, Coleophora 60 

lobelia, Luquetia 58 

locupletella, Mompha 60 

lonicerae, Zygaena 203 

mansuetella, Micropterix 55, 224 ... 

margarotana, Gravitarmata 63 

marginana, Endothenia 145 ... 

meliloti, Zygaena 201 

mespilella, Phyllonorycter 56 

meticulosa, Phlogophora 171 

micella, Argolamprotes 61 

Micropterix 224 ... 

Mompha 60 

nebulella, Homoeosoma 67 

nerii, Daphnis 17 ... 

neustria, Malacosoma 182 ... 

nigrescens, Panemeria tenebrata f. 143 

nigrosparsata, Cyclophora albipunctata f. 143 

noctuella, Nomophila 17 ... 

nubigera, Heliothis 17 ... 

oblitella, Ancylosis 20 

oblongana, Argyroploce 147 

** oblongana, Endothenia 145 ... 

obstipata, Orthonama 28 

obviella, Monopis 55 

ocellata, Smerinthus 180 

ochripennella, Coleophora 59 

optilete, Vacciniina 115 

osseana, Eana 64 

** osthelderi, Micropterix 224 ... 

otitae, Coleophora 151 

oxyacanthae, Phyllonorycter 56 

pallescentella, Tinea 56 

pallida, Panemeria tenebrata f. 143 

paludana, Ancylis 63 

palustrella, Monochroa 61 

parasitella, Ephestia 67 

pastorella, Phyllonorycter 56 ... 

pavonia, Saturnia 180 

peltigera f. condolens, Heliothis 31 

peltigera, Heliothis 31 

Phyllonorycter 49 ..., 53 ... 
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pilleriana, Sparganothis 179 

pinastri, Hyloieus 170 

piniaria, Bupalus 192 

planicolor, Lobophora halterata f. 143 

poae, Elachista 58 

polychloros, Nymphalis 183 

** pomerans, Elachista 53 ... 

potatoria, Philudoria 182 

proclivella, Scrobipalpa 61 

psilella, Scrobipalpula 53 ... 

pudibunda, Dasychira 177 

pullana, Endothenia 63 

puppillaria, Cyclophora 17 ... 

pyri, Satumia 18 ..., 180 

rajella, Phyllonorycter 50 

sacraria, Rhodometra 17 ... 

sagitella, Phyllonorycter 57 

salicis, Leucoma 177 

saucia, Peridroma 33 

** schaefferi, Micropterix 224 ... 

scopariella, Phyllonorycter 51 

sehestediana, Prochoreutis 64 

sellana, Argyroploce 147 ... 

serpylletomm, Coleophora 151 

simiïella, Microthrix 67 

similis, Euproctis 177 

sinapis, Leptidea 17 ... 

spinicolella, Phyllonorycter 56 

stellatarum, Macroglossum 26 ... 

sticticalis, Loxostege 21 

straminea, Mythimna 193 

strigulatella, Phyllonorycter 50 

subbistrigella, Mompha 60 

subcinerea, Platyedra 62 

sylvella, Crambus 67 

tages, Erynnis 115 

tamaricis, Agdistis 241 

taprobanes, Stenoptilodes 241 

teleius, Maculinea 115 

tenebrata, Panemeria —> f. nigrescens 143 

tenebrata, Panemeria —» f. pallida 143 

Tinea 56 

trifasciata, Argyresthia 57 

trifolii, Lasiocampa 174 

trifolii, Zygaena 196, 201 ... 

tul ha. Coenonympha 114 

tunbergelïa, Micropterix 224 ... 

** tussilaginis, Scrobipalpula 53 ... 

ulicicolella, Phyllonorycter 51 

unionalis, Palpita 17 ... 

urticae, Aglais 183 

ustulana, Endothenia 63 

utonella, Elachista 58 ... 

vectisana, Phalonidia 62 

versicolora, Endromis 182 

verticalis, Sitochroa 21 

** viciae, Zygaena 202 ... 

vitellina, Mythimna 17 ... 

xylostella, Plutella 19 ... 

zelleriella, Coleophora 60 

Zygaena 201 ... 

ODONATA 

vulgatissimus, Gomphus 89 

FUNGI 

quercina, Daedalea 56 

versicolor, Tramefes 55 

PLANTAE 

absinthium, Artemisia 62 

Acer 11 ...,50, 62,225 

acetosella, Oxalis 157 

acetosella, Rumex 207 

Achillea 11 

alba, Salix 56 

album, Viscum 244 

alnus, Frangula 157 

Ainus 11 ... 

amygdaloides, Euphorbia 157 

angustifolium, Eriophomm 59, 222 

angustifolium, Rhinanthus 151 

armeniaca, Prunus 62 

Artemisia 180 

arundinacea, Phalaris 58 

arvense, Cerastium 151 

arvense, Cirsium 26, 35, 208 

arvense, Thlaspi 20 

arvensis, Anchusa 15 

arvensis, Knautia 148, 202 

arvensis, Myosotis 35 

arvensis, Sonchus 58 

arvensis, Veronica 35 

arvensis, Viola 35 

Atriplex 59 

aucuparia, Sorbus 39, 50, 58, 157 

australis, Phragmites 60 

Avena 58 

avium, Prunus 62 

Betula 12 ..., 50 

betulus, Carpinus 225 

Buddleia 27 
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bulbosus, Juncus 222 

caerulea, Molinea 137, 222 

Calamagrostis 58 

Calluna 239 

canescens, Corynephorus 137 

caprea, Salix 57 

Carex 59, 225 

Carpinus 12 ... 

Castanea 11 ... 

cathayana, Populus 8 

Centaurea 148 

Chamaecyparis 57 

Chenopodium 59 

chinensis, Sabina 6 

cicutarium, Erodium 35 

cinerea, Salix 60 

columbaria, Scabiosa 202 

communis, Juniperus 57 

communis, Pyrus 56 

conyza, Inula 68 

cordata, Tilia 11 

comiculatus, Lotus 151 

Corylus 12 

Cotoneaster 206 

cracca, Vicia 202 

Crataegus 11 ..., 58, 225 

crispus, Rumex 61 

Dianthus 32 

dioica, Urtica 157, 208 

domestica, Malus 62 

domestica, Prunus 62 

dulcis. Prunus 62 

effusus, Juncus 222 

epigejos, Calamagrostis 58 

Erica 239 

europaea, Trientalis 156 

europaeus, Euonymus 57 

europaeus, Ulex 51 

excelsior, Fraxinus 157, 235 

Fagus 13 

Ficus 30 

flacca, Carex 59 

flexuosa, Deschampsia 157 

fluitans, Glyceria 58 

fragilis, Salix 57 

Frankenia 242 

Fraxinus 11 ... 

fullonum, Dipsacus 145 

Galeopsis 148 

galericulata, Scutellaria 64 

Gentiana 145 

Gerbera 30 

halepensis, Pinus 137 

helix, Hedera 67, 239 

hydrolapathum, Rumex 61 

idaeus, Rubus 61 

incana, Berteroa 20 

insectifera, Ophrys 157 

jacea, Centaurea 148 

jacobaea, Senecio 207 

Juglans 13 

Juniperus 57 

Lactuca 30 

lanatus, Holcus 208 

lanceolata, Plantago 148 

lawsoniana, Chamaecyparis 32 

leylandi, Cupressocyparis 32 

Ligustrum 205 

Limoniastrum 242 

Limonium 242 

Lotus 202 

Malus 11 

Malva 239 

mantegazzianum, Heracleum 185 

maritima, Cakile 20 

maritima, Pinus nigra var. 133 

maritimus, Scirpus 221 

mays, Zea 30 

millefolium, Achillea 35, 64 

minor, Rhinanthus 148 

monogyna, Crataegus 235 

montanum, Epilobium 60 

moschata, Malva 62 

Myosotis 16 

nigra, Ballota 60 

nigra, Centaurea 148 

nigra, Pinus 137 

nigra, Pinus —» var. maritima 133 

nigra, Populus 57 

nigra, Sambucus 157 

nutans, Silene 150 

oblonga, Cydonia 56 

officinale, Cynoglossum 16 

officinale, Vincetoxicum 161 

officinalis, Anchusa 15 

officinalis, Borago 16 

officinalis, Stachys 147 

otites, Silene 150 

palustre, Epilobium 60 

palustris, Eleocharis 59 

palustris, Lathyrus 63 

parviflorum, Epilobium 60 

pectinatus, Potamogeton 221 

Pedicularis 148 

Pelargonium 32 

perenne, Lolium 208 
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persica, Prunus 62 

pinea, Pinus 137 

Plantago 148 

pneumonanthe, Gentiana 148 

podagraria, Aegopodium 65 

Populus 11 ..., 57, 235 

pratense, Trifolium 26 

pratensis, Lathyrus 202 

pratensis, Poa 58 

Prunus 12 ..., 62 

pseudacorus, Iris 73 

pseudoplatanus, Acer 157 

pulegioides, Thymus 151 

purpurea. Digitalis 157 

pusillum, Geranium 35 

pusillus, Potamogeton 221 

pyramidalis, Anacomptis 150 

Pyrus 11 ... 

Quercus 11 ..., 67, 225 

radicata, Hypochaeris 58 

Ranunculus 225 

rapa, Brassica 182 

repens, Elymus 208 

reptans, Ajuga 63 

rivale, Geum 73 

Robinia 11 

robur, Quercus 157 

rubra, Quercus 235 

Rubus 39, 61 

Salicornia 11 

Salix 8, 12, 39, 50, 57, 59 

scoparius, Cytisus 51 

semidecandrum, Cerastium 62 

serpyllifolia, Veronica 35 

Silene 151 

Spartium 11 

Sphagnum 219 ... 

sphondylium, Heracleum 11 

spicatum, Myriophyllum 221 

spinosa. Prunus 58 ... 

Stachys 60 

stolonifera, Agrostis 221 

suecica. Cornus 156 

sylvatica, Fagus 157, 237 

sylvestris, Angelica 65, 179 

sylvestris, Malva 62 

sylvestris, Pinus 133 ..., 207, 237 

Symphoricarpus 206 

Syringa 206 

Taraxacum 58, 73 

tetragonum, Epilobium 60 

tetralix, Erica 137, 222 

Tilia 12 

tremula, Populus 57 

tripolium, Aster 239 

tuberosum, Solanum 30 

ulmaria, Filipendula 12 

Ulmus 11 ... 

verticillatum, Polygonatum 157 

Vicia 202 

vitis-idaea, Vaccinium 63 

vulgare, Echium 15 

vulgare, Ligustrum 205 

vulgare, Tanacetum 62 ... 

vulgaris, Calluna 137, 222 

vulneraria, Anthyllis 150 














